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	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

ze 7. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 5. března 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:10 do 10:41 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		JUDr. Havel
Přizvaní:	Dr. Hrádek, Ing. Očenášek, Mgr. Pavlíková, Mgr. Šperglová, Ing. Tomsová
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.3.2012		RK 177/03/12
	Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotky dobrovolných 	RK 178/03/12

hasičů města Loket
	Rozpočtové změny								RK 179/03/12
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Regionální	RK 180/03/12 

stavební sdružení Karlovy Vary
	Informace o ukončení prací na projektu „Zateplení objektu Dětského domova 	staženo
Cheb“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném 

vyúčtování přípravné fáze
	Informace o ukončení prací na projektu „Moderní střední školy – moderní 	RK 181/03/12

sportovní areály Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 
a závěrečném vyúčtování přípravné fáze
	Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – Závěrečná zpráva				RK 182/03/12
	Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení Dodatku č. 2 Smlouvy 		RK 183/03/12

č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního	RK 184/03/12 

systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2011
	Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic		RK 185/03/12 

Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2011
	Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2011	RK 186/03/12
	Návrh na vyplacení mimořádné odměny pro členy představenstva společnosti	staženo 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
	Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s., v roce 2012 na realizaci projektu 	RK 187/03/12

„Rozšíření cyklopůjčoven v Karlovarském kraji“
	Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji 	RK 188/03/12

– Pravidla
	Projekt Cyklostezka Ohře – závěrečná zpráva					RK 189/03/12
	Schválení podstatné změny projektu „V Karlovarském kraji společně plánujeme 	RK 190/03/12

sociální služby“ reg. č. CZ. 1.04./3.1.00/05.00060.
17.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Výběr realizátora aktivit 	RK 191/03/12
projektu „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
18.	Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně 	RK 192/03/12	
		plánujeme sociální služby“ – schválení návrhu smlouvy o spolupráci
19.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 193/03/12
	p.p.č. 4030/26, p.p.č. 4030/41 a p.p.č. 4029/35 v k. ú. Hranice u Aše
20.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK 194/03/12
	pozemku p.p.č. 951/6 v k. ú. Nadlesí
21.	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Cheb do majetku Karlovarského	RK 195/03/12 
	kraje a záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 
	kraje do majetku města Cheb
22.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 	RK 196/03/12
	p.č. 175 v k. ú. Lesov
23.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 	RK 197/03/12
	211/8 včetně budovy bez čp/če v k. ú. Háje u Chebu
24.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním RK 198/03/12
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
25.	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 522/3; 	RK 199/03/12
	522/8; 527/106; 527/108; 527/105, k. ú. Dvory a p.p.č. 449/2, k. ú. Tašovice, 
	ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR
26.	Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 		RK 200/03/12
	3250/53, 3250/54, k. ú. Aš, ve prospěch společnosti ROLAM s.r.o.
27.	Schválení dohody o vydání věci – restituční nárok Ing. Karla Eugena Czernina 	staženo
	na vydání nemovitostí v k. ú. Velichov
28.	Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 527/137 v k. ú. Dvory	RK 201/03/12
29.	Majetkové vypořádání k pozemku st. p. č. 408/6 v katastrálním území Bochov 	RK 202/03/12
	– udělení plné moci Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s.
30.	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary	RK 203/03/12
31.	Žádost o souhlas s podporou projektu „Vladař – svědek dávné minulosti a místo 	RK 204/03/12
	úchvatné přírody“
32.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury			RK 205/03/12
33.	Sloučení příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola při Lázeňské 	RK 206/03/12
	léčebně Mánes Karlovy Vary a Základní škola a mateřská škola při nemocnici 
	Karlovy Vary
34.	Sloučení příspěvkových organizací Základní umělecká škola Žlutice a Základní 	RK 207/03/12
	škola praktická Žlutice  
35.	Změna ve složení konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele 	RK 208/03/12
	příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket
36.	Určení výše požadované náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci 	RK 209/03/12
	Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
37.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci 	RK 210/03/12
	pro mezinárodní otázky

38.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti 	RK 211/03/12
	bit cz training, s.r.o.
39.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti 	RK 212/03/12
	HigBic s.r.o.
40.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Volejbalovému 	RK 213/03/12
	sportovnímu klubu ISŠTE Sokolov
41.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Omezení	RK 214/03/12 
	výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji – mapování“
42.	Vyjádření k doplňku dokumentace a posudku vlivů záměru „Nové vedení 2 x 	RK 215/03/12
	110 kV Jindřichov - Drmoul“ na životní prostředí podle § 8 odst. 3 a § 9 odst. 7 
	zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
43a)	Tisková oprava usnesení č. RK 155/02/12					RK 216/03/12
43b)	Informace o dodávkách elektrické energie pro Karlovarský kraj			RK 217/03/12











  
     PaedDr. Josef Novotný v. r.  		 	         PaedDr. Vratislav Emler v. r.         
                   hejtman					 	           ověřovatel
          Karlovarského kraje
























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícími změnami 
a doplněními:

Rozšíření programu o:

bod č. 43 a)	Tisková oprava usnesení č. RK 155/02/12

bod č. 43 b)	Informace o dodávkách elektrické energie pro Karlovarský kraj

Staženo z programu:

bod č. 5	Informace o ukončení prací na projektu „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze

bod č. 12	Návrh na vyplacení mimořádné odměny pro členy představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
	
bod č. 27	Schválení dohody o vydání věci – restituční nárok Ing. Karla Eugena Czernina na vydání nemovitostí v k. ú. Velichov


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.3.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 177/03/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.3.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotky dobrovolných hasičů města Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 178/03/12

- ukládá ekonomickému odboru zajistit dofinancování reprodukce požární techniky pro město Loket, navýšením rozpočtu odboru bezpečnosti a krizového řízení o částku 1.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotace z rozpočtu kraje městu Loket na reprodukci požární techniky ve výši 1.000.000,-- Kč

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 179/03/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 88/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 5.425.572,-- Kč, rozpočtové prostředky budou použity na předfinancování mzdových výdajů roku 2012, zaměstnanců odboru investic a grantových schémat, podílejících se na implementaci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v rámci projektu Technické pomoci oblast podpory 5.1 - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení Globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II. etapa (TP OP VK 5.1 III. akce č. 4497)

Rozpočtovou změnu č. 89/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 2.000,-- Kč. Jedná se o seminář na téma „Extremismus jako bezpečnostní riziko“ v Krajské knihovně Karlovy Vary, který pořádá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 6.3.2012. V souvislosti s touto akcí byla uzavřena dohoda 
o provedení práce s lektorem Bc. Radkem Flosmanem.

Rozpočtovou změnu č. 90/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru projektového řízení a informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru ve výši ± 21.000,-- Kč 
z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výdajů 
za služby související s provozem videokonference na základě smlouvy schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 447/06/07 ze dne 14.6.2007

Rozpočtovou změnu č. 91/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 88.630,27 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí obsádce rybníku Velký Farský v Karlovarském kraji paní Danuši   Ondekové, bytem Zahradní 652, 273 07 Vinařice 7

Rozpočtovou změnu č. 92/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 22.020,00 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za IV. čtvrtletí roku 2011 (2. část) (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 93/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  5.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Neinvestiční příspěvek je určen pro MAX 1 marketing s.r.o., Praha 10 na částečnou úhradu výdajů souvisejících s realizací akce „Cyklomaratontour 2012 Okolovarů“.

Rozpočtovou změnu č. 94/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 v celkové částce ± 246.870,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v oboru automechanik, autoelektrikář a silniční doprava. 

Rozpočtovou změnu č. 95/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku ve výši - 276.000,-- Kč a snížení odvodu z investičního fondu ve výši - 154.000,-- Kč Střední škole živnostenské Sokolov a následné zvýšení provozního příspěvku ve výši + 276.000,-- Kč a zvýšení odvodu z investičního fondu ve výši 
+ 154.000,-- Kč Pedagogicko-psychologické poradně Sokolov. Finanční prostředky jsou určeny 
na úhradu provozních nákladů a ročních odpisů domova mládeže, který k 1.1.2012 od Střední školy živnostenské Sokolov převzala k hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov.

Rozpočtovou změnu č. 96/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 620.894,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary ve výši 413.675,60 Kč a Základní školu 
a mateřskou školu při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart ve výši 207.218,80 Kč.

Rozpočtovou změnu č. 97/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákladů souvisejících s realizací slavnostního vyhlášení akce „Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 2011“.

Rozpočtovou změnu č. 98/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 30.000,-- Kč na nákup publikací Industriální topografie Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 99/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 112.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Sokolov, a to částka 32.000,-- Kč 
na navýšení metodických sekcí v rámci rozvoje metodických kabinetů, které organizace zabezpečuje prostřednictvím svého Krajského vzdělávacího centra a částka 80.000,-- Kč na výdaje vzniklé změnou webových stránek a tvorbou nového loga v souvislosti s předpokládanou změnou názvu příspěvkové organizace.

Rozpočtovou změnu č. 100/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 99.999,60 Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s.

Rozpočtovou změnu č. 102/2012			
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 835.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2012“ pro domy dětí a mládeže zřizované obcemi a Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé subjekty je součástí důvodové zprávy).


Rozpočtovou změnu č. 103/2012			
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 774.524,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 – Excelence středních škol 2011 č. j. 20 036/2011-51“ pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé subjekty je součástí důvodové zprávy).

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 101/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.711.065,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (rozpis 
na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Rozpočtovou změnu č. 104/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.090.026,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


4. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 180/03/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary ve výši 150.000,-- Kč na „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2012“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary ve výši 150.000,-- Kč

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Informace o ukončení prací na projektu „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

6. Informace o ukončení prací na projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 181/03/12

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu „Moderní střední školy - moderní sportovní areály Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci 

- ukládá příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov vrátit nevyčerpanou část příspěvku na financování přípravné fáze projektu ve výši 147.720,-- Kč zpět na účet kraje v termínu do 31. května 2012

- ukládá Mgr. Jaroslavu Šafránkovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 9.7.2012

Zodpovídá: Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel příspěvkové organizace 


7. Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – Závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 182/03/12

- souhlasí se závěrečnou zprávou projektu Dopravní terminál Sokolov uvedenou v Důvodové zprávě 
a příloze č. 1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 23.7.2012

Zodpovídají: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


8. Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 183/03/12

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
      
Termín kontroly: 18.6.2012

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy silničního hospodářství


9. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 184/03/12

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 7.5.2012

Zodpovídá:	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


10. Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 185/03/12

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje Ing. Zdeňku Pavlasovi ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 7.5.2012

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


11. Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 186/03/12

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Ing. Václavu Černému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 7.5.2012

Zodpovídá:	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
 

12. Návrh na vyplacení mimořádné odměny pro členy představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.




13. Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s., v roce 2012 na realizaci projektu „Rozšíření cyklopůjčoven v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 187/03/12

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na náklady související s rozšířením a podporou systému půjčování kol Českými drahami, a.s., ve Františkových Lázních, v Lokti, v Karlových Varech a v Mariánských Lázních ve výši 200.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s., 
ve výši 200.000,-- Kč na náklady související s rozšířením a podporou systému půjčování kol v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 7.5.2012

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


14. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji – Pravidla

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 188/03/12

- souhlasí s Pravidly pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
– odboru regionálního rozvoje na dotační program „Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na dotační program „Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“ dle návrhu

Termín kontroly: 21.5.2012

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


15. Projekt Cyklostezka Ohře – závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 189/03/12

souhlasí se závěrečnou zprávou projektu „Cyklostezka Ohře“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace




16. Schválení podstatné změny projektu „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ reg. č. CZ. 1.04./3.1.00/05.00060.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 190/03/12

- schvaluje Žádost o podstatnou změnu v projektu „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ č. OPLZZ-ZS824-44/2011

- pověřuje hejtmana podpisem Potvrzení o přijetí Rozhodnutí o změnách č. OPLZZ-ZS824-44/2011 Rozhodnutí o poskytnutí dotace po schválení žádosti MPSV

Termín kontroly: 9.7.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


17. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Výběr realizátora aktivit projektu „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 191/03/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku: Výběr realizátora aktivit projektu „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Výběr realizátora aktivit projektu „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
                    Člen: Mgr. Petra Vodenková                             	 Náhradník: DiS. Petra Maněnová
                    Člen: Bc. Jana Pilařová                                      	 Náhradník: paní Jaroslava Šobrová
                    Člen: Ing. Irena Šteflová                                    	 Náhradník: pan Jiří Kvak
                    Člen: Ing. Věra Javůrková  	   	         	              Náhradník: Mgr. Kristina Kašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení
       Člen: pan Miloslav Čermák              	 Náhradník: paní Hana Hozmanová
       Člen: Ing. Zdeněk Berka                  		 Náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
 	       Člen: Ing. Václav Živný                    		 Náhradník: pan Josef Murčo
       Člen: Mgr. Jaroslav Borka                             	 Náhradník: Mgr. Jiří Holan
       Člen: Mgr. Ellen Volavková                           	 Náhradník: Ing. Karel Jakobec
     Člen: Ing. Jan Horník				 Náhradník: Mgr. Bohdan Havel       
Člen: Bc. Petra Šindelářová, Svatošová          	 Náhradník: DiS. Petra Maněnová
       Člen: Bc. Jana Pilařová                                  	 Náhradník: paní Jaroslava Šobrová
       Člen: Ing. Irena Šteflová                                	 Náhradník: Ing. Věra Tomsová
       Člen: Ing. Věra Javůrková	                          	 Náhradník: Mgr. Kristina Kašáková
Termín kontroly: 23.7.2012

Zodpovídá:	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


18. Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ – schválení návrhu smlouvy o spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 192/03/12

- schvaluje Smlouvu o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. na řízení a administraci Individuálního projektu Karlovarského kraje 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“

Termín kontroly: 23.4.2012

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 


19. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 4030/26, p.p.č. 4030/41 a p.p.č. 4029/35 v k. ú. Hranice u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 193/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 4030/26 o výměře 45 m2, p.p.č. 4030/41 o výměře 249 m2 a p.p.č. 4029/35 o výměře 55 m2 v k. ú. Hranice u Aše a obci Hranice formou darovací smlouvy mezi městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice, IČO 00253961, zastoupeným Miroslavem Pickou, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Hranice do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku



20. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 951/6 v k. ú. Nadlesí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 194/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 951/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 205-8/2012 z původního pozemku p.p.č. 951/6 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 951/43 o výměře 174 m2 v k. ú. Nadlesí a obci Loket, formou darovací smlouvy mezi městem Loket, se sídlem T.G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489, zastoupeným Ing. Zdeňkem Bednářem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví města Loket do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


21. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 195/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 671/3 o výměře 372 m2  a p.p.č. 671/5 o výměře 43 m2 v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, pozemku p.p.č. 258/18 o výměře 670 m2 v k. ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, pozemku p.p.č. 185/49 o výměře 1021 m2 v k. ú. Dolní Dvory a obci Cheb, pozemku p.p.č. 21/20 o výměře 185 m2 v k. ú. Střížov u Chebu a obci Cheb a pozemku p.p.č. 3303 o výměře 32 m2 v k. ú. a obci Cheb formou darovací smlouvy, 
mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést koncový úsek stavby silnice č. III/2146 
ve staničení od km 1,388 do km 1,638, včetně součástí a příslušenství v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb  
a část stavby silnice č. III/21415 ve staničení od km 0,456 do km 0,802, včetně součástí a příslušenství v k. ú. Starý Hrozňatov a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnic č. III/2146 a č. III/21415 ze silniční sítě. 
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod koncového úseku stavby silnice č. III/2146 ve staničení od km 1,388 do km 1,638, včetně součástí a příslušenství v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb a části stavby silnice č. III/21415 ve staničení od km 0,456 do km 0,802, včetně součástí a příslušenství v k. ú. Starý Hrozňatov a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnic č. III/2146 a č. III/21415 ze silniční sítě.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


22. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 175 v k. ú. Lesov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 196/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.č. 175 o výměře cca 13 m2 v k. ú. Lesov a obci Sadov, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za  kupní cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy 
o oceňování majetku platných ke dni podpisu kupní smlouvy na základě znaleckého posudku s cenou obvyklou v místě a čase a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


23. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 211/8 včetně budovy bez čp/če v k. ú. Háje u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 197/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.p.č. 211/8 o výměře 641 m2 včetně stavby zahradní chaty bez čp/če v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi panem Zdenkem Mackem, trvale bytem Brandlova 1613/11, Cheb, 
PSČ 350 02 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 429.630,-- Kč a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví pana Zdenka Macka do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


24. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 198/03/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 11/1, p.č. 162/2, p.č. 22 a p.č. 107 
v k. ú. Nová Víska u Ostrova, silnice č. III/22214 a č. III/22217 ve prospěch obce Hájek dle geometrického plánu č. 114-103/2011 ze dne 15.11.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel veřejného osvětlení a sloupy veřejného osvětlení) a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč 
+ DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 4120/3 a p.č. 4051 v k. ú. Sokolov, silnice č. III/21029 ve prospěch společnosti Sokolovská Uhelná, právní nástupce, a.s., dle geometrického plánu č. 2892-7/2011 ze dne 24.02.2011 (umístění inženýrských sítí – betonový objekt jímající vodu 
a potrubí pro jímání vody) a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, 
tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 1717/2 a p.p.č. 1717/14 v k. ú. Skalná, silnice č. II/213 ve prospěch města Skalná dle geometrického plánu č. 1142-3027/2011 ze dne 14.04.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel NN) a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1172 v k. ú. Horní Blatná, silnice č. II/221 ve prospěch paní Lenky Hubertové, bytem Jateční 5, PSČ 360 01 Karlovy Vary dle geometrického plánu č. 449-224/2011 ze dne 17.10.2011 (umístění inženýrských sítí – STL plynová přípojka a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011 

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 7.5.2012

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


25. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 522/3; 522/8; 527/106; 527/108; 527/105, k. ú. Dvory a p.p.č. 449/2, k. ú. Tašovice, ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 199/03/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 522/3; 522/8; 527/106; 527/108; 527/105, k. ú. Dvory 
a p.p.č. 449/2, k. ú. Tašovice, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na kterých bude umístěn telekomunikační kabel ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR a to za jednorázovou úhradu 
ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary, IČO 65993390, (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 23.4.2012 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


26. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3250/53, 3250/54, k. ú. Aš, ve prospěch společnosti ROLAM s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 200/03/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 3250/53, 3250/54, k. ú. Aš, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na kterých je navrženo umístění kabelového vedení VN a trafostanice, 
ve prospěch společnosti ROLAM s.r.o., IČO 26342324 a to za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností ROLAM s.r.o., zastoupenou společností Chebská elektro firma s.r.o. (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 2.4.2012 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


27. Schválení dohody o vydání věci – restituční nárok Ing. Karla Eugena Czernina na vydání nemovitostí v k. ú. Velichov

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.





28. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 527/137 v k. ú. Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 201/03/12

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 527/137 v k. ú. Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu špatného stavu dřeviny a možného ohrožení osob, či majetku

- souhlasí s bezúplatným ponecháním vytěžené dřevní hmoty Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205, Karlovy Vary, PSČ 360 06

- ukládá Odboru správa majetku KÚKK požádat Magistrát města Karlovy Vary o povolení kácení

Termín kontroly: 7.5.2012

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


29. Majetkové vypořádání k pozemku st. p. č. 408/6 v katastrálním území Bochov – udělení plné moci Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 202/03/12

- souhlasí s postupem ve věci majetkoprávního vypořádání k pozemku st. p. č.  408/6 v k. ú. a obci Bochov, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s. a který je dosud nesprávně veden v katastru nemovitostí jako vlastnictví paní Věry Gavorové

- pověřuje hejtmana k udělení plné moci Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s., ke všem právním úkonům týkající se nabytí vlastnického práva Karlovarského kraje k pozemku st. p. č. 408/6 v k. ú. a obci Bochov

Termín kontroly: 8.10.2012

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 


30. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 203/03/12

- bere na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary PhDr. Evy Žákové dnem 30.9.2012

- bere na vědomí výsledek výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary

- schvaluje nejmenovat do funkce ředitele příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary žádného z kandidátů

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 23.4.2012
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


31. Žádost o souhlas s podporou projektu „Vladař – svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 204/03/12

- souhlasí s finanční podporou projektu „Vladař – svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody“ 
ve výši 30.000,00 Kč

Termín kontroly: 9.7.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 


32. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 205/03/12

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 2. pololetí roku 2011 v částkách dle návrhu
     
Termín kontroly: 7.5.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


33. Sloučení příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary a Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 206/03/12

- souhlasí se sloučením příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary a Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary s účinností 
od 1. července 2012 s tím, že
	příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary se od tohoto data stává nástupnickou organizací

příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary dnem 30. června 2012 sloučením zaniká 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení sloučení uvedených příspěvkových organizací včetně vydání rozhodnutí o sloučení

- souhlasí se změnou názvu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary na Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary s účinností od 1. července 2012 včetně vydání dodatku ke zřizovací listině

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu názvu příspěvkové organizace včetně vydání dodatku ke zřizovací listině
 - odvolává Mgr. Dariju Matějíčkovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary dnem 30. června 2012 za podmínky, 
že zastupitelstvo kraje schválí sloučení uvedených příspěvkových organizací

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat úkoly spojené s odvoláním Mgr. Matějíčkové 
z pracovního místa ředitelky za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí sloučení uvedených příspěvkových organizací

Termín kontroly: 23.4.2012 

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


34. Sloučení příspěvkových organizací Základní umělecká škola Žlutice a Základní škola praktická Žlutice  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 207/03/12

- souhlasí se sloučením příspěvkových organizací Základní umělecká škola Žlutice a Základní škola praktická Žlutice s účinností od 1. července 2012 s tím, že
	příspěvková organizace Základní škola praktická Žlutice se od tohoto data stává nástupnickou organizací

příspěvková organizace Základní umělecká škola Žlutice dnem 30. června 2012 sloučením zaniká 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení sloučení uvedených příspěvkových organizací včetně vydání rozhodnutí o sloučení

- souhlasí se změnou názvu příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice na Základní škola 
a základní umělecká škola Žlutice s účinností od 1. července 2012 včetně vydání dodatku ke zřizovací listině

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu názvu příspěvkové organizace včetně vydání dodatku ke zřizovací listině 

- odvolává Milana Veselého z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice dnem 30. června 2012 za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí sloučení uvedených příspěvkových organizací

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat úkoly spojené s odvoláním Milana Veselého z pracovního místa ředitele za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí sloučení uvedených příspěvkových organizací

Termín kontroly: 23.4.2012 

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


35. Změna ve složení konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 208/03/12
- odvolává Mgr. Lenku Chlebkovou, pedagogického pracovníka příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket, z konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele této příspěvkové organizace, a to z důvodu jejího ukončení pracovního poměru v dané příspěvkové organizaci

- jmenuje Jaroslava Hlavatého, pedagogického pracovníka příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket, členem konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele této příspěvkové organizace 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


36. Určení výše požadované náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 209/03/12

- bere na vědomí oznámení PaedDr. Vladimíry Štrynclové, ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, o její odpovědnosti za škodu způsobenou této příspěvkové organizaci v důsledku havárie služebního automobilu 

- určuje PaedDr. Vladimíře Štrynclové, ředitelce příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, náhradu škody ve výši 5.000,-- Kč, která představuje spoluúčast na pojistném plnění, s termínem úhrady nejdéle do 30. dubna 2012 
   
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu písemně informovat PaedDr. Vladimíru Štrynclovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, o tomto usnesení a výši požadované náhrady škody s ní projednat 

- ukládá PaedDr. Vladimíře Štrynclové, ředitelce příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu o úhradě požadované náhrady škody, a to v termínu do 10. května 2012 

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


37. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci pro mezinárodní otázky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 210/03/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci pro mezinárodní otázky ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí žáků středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na Pražském studentském summitu včetně uzavření smlouvy 
dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu 
o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 18.6.2012

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


38. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti bit cz training, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 211/03/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti bit cz training, s.r.o. ve výši 50.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s udržitelností projektu „Správná volba oboru – začátek dobré kariéry“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu 
o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 18.6.2012

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


39. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti HigBic s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 212/03/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti HigBic s.r.o. 
ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s Mezinárodním sportovním projektem 
na podporu onkologicky nemocných dětí „Na kole dětem“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 18.6.2012

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


40. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Volejbalovému sportovnímu klubu ISŠTE Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 213/03/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Volejbalovému sportovnímu klubu ISŠTE Sokolov ve výši 150.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Barevný minivolejbal“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu 
o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi
Termín kontroly: 18.6.2012

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


41. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji – mapování“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 214/03/12

- schvaluje vyloučení uchazečů
Ing. JitkaTomandlová, Majakovského 24, 360 05 K. Vary, IČO 49753088
	23/02 ZO ČSOP Berkut, 364 61 Klášter Teplá, IČO 66364256
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji - mapování“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji - mapování“
Jako nejvýhodnější pro části zakázky č. I. a IX. byly vyhodnoceny nabídky uchazeče HUTUR s.r.o., Ostroh 58, 350 02 Cheb, IČO 28885953, s nabídkovou cenou  262.454,96 Kč (I.) a 299.585,64 Kč (IX.), celkem 562.040,60 Kč včetně DPH.
Jako nejvýhodnější pro části zakázky č. II., IV. VI., VII. a VIII. byly vyhodnoceny nabídky uchazeče: Vladimír Melichar, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227 s nabídkovou cenou 
185.194,00 Kč (II.), 331.866,00 Kč (IV.), 298.700,00 Kč (VI.), 253.380,00 Kč (VII.) a 73.645,00 Kč (VIII.), celkem 1.142.785,00 Kč.
Jako nejvýhodnější pro části zakázky č. III. a V. byly vyhodnoceny nabídky uchazeče: Milan Maršalík, 331 52 Mrtník 55, IČO 73400645, s nabídkovou cenou 44.400,00 Kč (III.) a 320.400,00 Kč (V.), celkem 664.800,00 Kč včetně DPH.
 
- schvaluje smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže, pro části č. I. a IX. s firmou HUTUR s.r.o., Ostroh 58, 350 02 Cheb, IČO 28885953, s celkovou nabídkovou cenou 562.040,60 Kč včetně DPH, pro části č. II., IV. VI., VII. a VIII. s Vladimírem Melicharem, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227 s celkovou nabídkovou cenou 1.142.785,00 Kč a pro části  č. III. a V. s Milanem Maršalíkem, 331 52 Mrtník 55, IČO 73400645, s celkovou nabídkovou cenou 
664.800,00 Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smluv na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže, pro části 
č. I. a IX. s firmou HUTUR s.r.o., Ostroh 58, 350 02 Cheb, IČO 28885953, s celkovou nabídkovou cenou 562 040,60 Kč včetně DPH, pro části č. II., IV. VI., VII. a VIII. s Vladimírem Melicharem, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227 s celkovou nabídkovou cenou 1.142.785,00 Kč a pro části
č. III. a V. s Milanem Maršalíkem, 331 52 Mrtník 55, IČO 73400645, s celkovou nabídkovou cenou 
664.800,00 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
 
Termín kontroly: 21.5.2012

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství




42. Vyjádření k doplňku dokumentace a posudku vlivů záměru „Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul“ na životní prostředí podle § 8 odst. 3 a § 9 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 215/03/12

- projednala doplněk dokumentace a posudek vlivů záměru „Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov 
- Drmoul“ na životní prostředí a vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul“ souhlasí, za předpokladu, že budou dodrženy podmínky souhlasného stanoviska a při rozhodování o konečné podobě záměru budou dodržovány platné právní předpisy a respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy. 

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


43a) Tisková oprava usnesení č. RK 155/02/12

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 216/03/12

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 155/02/12 a to tak, že se vypouští text 
,,s připomínkou uvedenou v zápise“ a místo něj se vkládá text ,,ve variantě uzavření smlouvy na 12 i 24 měsíců“, takže text po tiskové opravě usnesení zní:

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Zajištění telekomunikačních služeb Karlovarského kraje“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve variantě uzavření smlouvy na 12 i 24 měsíců

Další text usnesení se nemění.

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


43b) Informace o dodávkách elektrické energie pro Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 217/03/12

- bere na vědomí informaci o ukončení dodávek elektrické energie společností KORLEA INVEST a.s., pro organizace Karlovarského kraje k 5.3.2012

- ukládá náměstku hejtmana Mgr. Jaroslavu Borkovi do 9.3.2012 zpracovat možné návrhy vypsání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie pro Karlovarský kraj a jeho zřizované organizace

Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


