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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

z 9. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. března 2012 (8:04 – 12:12 hodin) a 20. března 2012 (8:04 – 8:30 hodin)
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 


19. března 2012
Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 
Přizvaní:	Ing. Šalátová, Ing. Divišová, Ing. Hasal, Ing. Očenášek, JUDr. Ficner
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková

20. března 2012
Přítomni:	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:		PaedDr. Novotný
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:		Petra Janíčková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.3.2012		RK 222/03/12	
	Poskytnutí daru občanskému sdružení Ultralight Club Cheb			RK 223/03/12
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému 	RK 224/03/12
olympijskému výboru
	Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2012, kterým se mění nařízení Karlovarského 	RK 225/03/12
kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí 
území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení 
Karlovarského kraje č. 1/2008 a č. 2/2010
	Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2012, kterým se mění nařízení Karlovarského 	RK 226/03/12
kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, 
ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008 a č. 3/2010
	Rozpočtové změny								RK 227/03/12
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Český 	RK 228/03/12
volejbalový svaz
	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2011	RK 229/03/12
	Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací 		RK 230/03/12
za rok 2011
	Střední lesnická škola Žlutice - změna názvu schválené akce			RK 231/03/12
	Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2012			RK 232/03/12
	Gymnázium Ostrov – zvýšení neinvestičního příspěvku				staženo
	Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace 	RK 233/03/12
SSL a integrace spisovny, část 1 a 2“

- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smluv na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smluv na veřejnou zakázku
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 234/03/12
oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 5. kola výzvy
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 235/03/12
oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 5. kola výzvy
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 236/03/12
oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 5. kola výzvy
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nemocnice Sokolov – obnova 	RK 237/03/12
technologie výtahů“

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Schválení Pravidel Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek 	RK 238/03/12
Karlovarským krajem
	Projekt „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně		staženo
-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě 
hudebních nástrojů“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Informace o ukončení prací na projektu „Dětský domov Horní Slavkov 		RK 239/03/12
– zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní 
Slavkov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze
	Informace o ukončení prací na projektu „Zateplení objektu Dětského domova 	RK 240/03/12
Cheb“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov 
a závěrečném vyúčtování přípravné fáze
	Informace o ukončení prací na projektu „Stavební úpravy – zateplení budov, 	RK 241/03/12
výměna oken a modernizace otopného systému“ příspěvkové organizace 
Gymnázium Cheb a závěrečném vyúčtování přípravné fáze
	Projekt „Zřízení Česko - německého jazykového a komunikačního centra 		RK 242/03/12
na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
	Finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené 		RK 243/03/12
s provozem cyklobusů v roce 2012 – schválení kritérií
	Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním 	RK 244/03/12
obvodu Karlovarského kraje za rok 2011
	Uzavření smlouvy na zajištění údržby cyklostezky Ohře				RK 245/03/12
	Informace o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		RK 246/03/12
v Karlovarském kraji na rok 2012
	Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných 	RK 247/03/12
úvěrem
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka speciálních letištních 	RK 248/03/12
prostředků – Tahač letadel do vzletové hmotnosti 80 t, Speciál pro odmrazování 
letadel“ 
- schválení formy zadávacího řízení 
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 	RK 249/03/12
kraje, a.s.
	Program obnovy venkova 2011 							RK 250/03/12
- zpráva o výsledcích realizace
- změny v realizovaných akcích
	Program obnovy venkova 2012 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3	RK 251/03/12
	Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 	RK 252/03/12
managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 2. pololetí 2011
	Odměna ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje 		RK 253/03/12
podnikání – 2. pololetí 2011
	Poskytnutí podpory společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., na zajištění	RK 254/03/12
/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)
	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 	RK 255/03/12
určeného k dodávce elektrické energie mezi Karlovarským krajem a ČEZ 
Distribuce, a.s., v rámci projektu Cyklostezka Ohře II
	Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program 	RK 256/03/12
rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační 
vouchery
	Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektech podnikatelských 	RK 257/03/12
inkubátorů mezi Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o. 
a podnikatelskými subjekty
	Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 	RK 258/03/12
aktivit v oblasti prevence kriminality
	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb 		RK 259/03/12
za II. pololetí roku 2011
	Darování Euroklíčů městům Skalná a Mariánské Lázně				RK 260/03/12
	Projednání zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2011 – zařízení 	RK 261/03/12
sociálních služeb
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytovatele 	RK 262/03/12
terénních služeb pro sociálně vyloučené lokality v Karlovarském kraji“

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně 	RK 263/03/12
plánujeme sociální služby“ 
- schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění 
realizátora aktivit projektu Karlovarského kraje pro oblast komunitního plánování 
a metody BSC“
	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.4.2012		RK 264/03/12
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 265/03/12
p.p.č. 1169/2 a p.p.č. 1169/3 v k. ú. Suchá u Nejdku
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 266/03/12
v k. ú. Olšová Vrata
	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 	RK 267/03/12
p.č. 465/8 v k. ú. Olšová Vrata
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 268/03/12
v k. ú. Sokolov
	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 	RK 269/03/12
p.p.č. 548/8 v k. ú. Hroznětín
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti 	RK 270/03/12
s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním 
postižením „ PATA“
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 271/03/12
p.č. 4121/13 a p.č. 4121/25 v k. ú. Sokolov
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 272/03/12
v k. ú. Hranice u Aše – Pozemkový fond ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 273/03/12
v k. ú. Královské Poříčí – Pozemkový fond ČR
	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku 	RK 274/03/12
p.p.č. 792/3 v k. ú. Pernink
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt bez čp/če 		RK 275/03/12
na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše v k. ú. Dřenice u Chebu
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 na pozemku 	RK 276/03/12
st.p.č. 32 v k. ú. Dřenice u Chebu
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 277/03/12
– pozemky v k. ú. Rybáře, k. ú. Počerny a k. ú. Stará Role včetně částí staveb 
silnic č. II/220 a č. II/222
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 278/03/12
– části pozemku p.p.č. 242/1 v k. ú. Cheb
	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	RK 279/03/12
do majetku města Kynšperk nad Ohří a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku 
města Kynšperk nad Ohří do majetku Karlovarského kraje
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním RK 280/03/12
inženýrských sítí do  silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
	Zrušení částí usnesení č. RK 412/04/11 ze dne 18.04.2011 - Záměr kraje směnit 	RK 281/03/12
nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR 
– Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Horní Slavkov a Bošířany
	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Loket	RK 282/03/12
	Veletrhy, prezentace a workshopy Karlovarského kraje v 2. – 4. čtvrtletí 2012	RK 283/03/12
	Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury 	RK 284/03/12
za rok 2011
	Projekt „ArchaeoMontan“							RK 285/03/12

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 
realizace projektu 
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace 	RK 286/03/12
technologického zázemí“

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace 	RK 287/03/12
informačních systémů IS OŘ“ 
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace 	RK 288/03/12
komunikačních technologií“ 
- schválení formy zadávacího řízení 
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní 		RK 289/03/12
zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje - změna názvu 
příspěvkové organizace
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 290/03/12
nemocnice a.s. – změna členů představenstva, změna stanov společnosti
Rámcová dohoda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Českou 		RK 291/03/12
zemědělskou univerzitou v Praze
Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední odborná 	RK 292/03/12
škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Evropskému 	RK 293/03/12
parlamentu mládeže v ČR
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	RK 294/03/12
škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského 	RK 295/03/12
kraje 2012
Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 296/03/12
na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy
Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 297/03/12
na školní soutěže
Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 298/03/12
na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže 
na rok 2012
Změna Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského 	RK 299/03/12
kraje pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol 
zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
v Karlovarském kraji
Vyhlášení konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových RK 300/03/12
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
Karlovarským krajem
Vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2011“		RK 301/03/12
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému 	RK 302/03/12
sdružení Modrá hvězda života – záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary
Vyjádření k oznámení záměru „Výrobní závod Ostrov“ podle § 6 odst. 7 zákona 	RK 303/03/12
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Poskytnutí příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 304/03/12
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 305/03/12
Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 		RK 306/03/12
z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství
Schválení finančního krytí projektu „Aktualizace dPP Karlovarského kraje 	RK 307/03/12
s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“ 
v rámci Operačního programu Životní prostředí
Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 		RK 308/03/12
(EVVO) Karlovarského kraje
90a)	Pozice krajů ČR k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 – 2020		RK 309/03/12
90b)	Vyřazení uchazečů z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 	RK 310/03/12
příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
90c)	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál 		RK 311/03/12
úředníka“ a příprava nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Integrace úřadu - portál úředníka“
- schválení zrušení zadávacího řízení
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
90d) 	Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím 		RK 312/03/12
při zajištění veřejné služby v roce 2012
90e) 	Stanovisko Karlovarského kraje k realizaci investiční akce s názvem 		RK 313/03/12
„Revitalizace nemocnice v Sokolově – Řešení dopravy v klidu v areálu 
Nemocnice Sokolov“
90f)	Zajištění právních služeb – uplatnění nároků Karlovarského kraje vůči KORLEA 	RK 314/03/12
INVEST, a.s. a uplatnění bankovní záruky vystavené TATRABANKOU a.s.
90g) 	Příprava zadávacího řízení - Centrální dodávka elektrické energie 		RK 315/03/12
pro Karlovarský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, případně pro další 
právnické osoby zřizované nebo ovládané Karlovarským krajem
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
- schválení subjektů obeslání výzvou
90h) 	Optimalizace investičních a provozních nákladů autoparku služebních vozidel 	RK 316/03/12
Karlovarského kraje a příspěvkových organizací Karlovarského kraje
90i)	Finanční a odpisový plán příspěvkové organizace Domov pro osoby se 		RK 317/03/12
zdravotním postižením v Mariánské na rok 2012, schválení úsporných opatření 
a schválení dotace do investičního fondu






















     PaedDr. Josef Novotný v. r. 		 	                        Ing. Jaroslav Bradáč v. r.
                   hejtman					 	                        ověřovatel
         Karlovarského kraje







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- Miloslava Čermáka


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 90a)	Pozice krajů ČR k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 – 2020

bod č. 90b)	Vyřazení uchazečů z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

bod č. 90c)	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál úředníka“ 
a příprava nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál úředníka“
- schválení zrušení zadávacího řízení
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 90d)	Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím při zajištění veřejné služby v roce 2012

bod č. 90e)	Stanovisko Karlovarského kraje k realizaci investiční akce s názvem „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov“

bod č. 90f)	Zajištění právních služeb – uplatnění nároků Karlovarského kraje vůči KORLEA INVEST, a.s. a uplatnění bankovní záruky vystavené TATRABANKOU a.s.

bod č. 90g)	Příprava zadávacího řízení - Centrální dodávka elektrické energie pro Karlovarský kraj 
a jím zřizované příspěvkové organizace, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Karlovarským krajem
		- schválení formy zadávacího řízení
		- schválení hodnotících kritérií
		- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
- schválení subjektů obeslání výzvou

bod č. 90h) 	Optimalizace investičních a provozních nákladů autoparku služebních vozidel Karlovarského kraje a příspěvkových organizací Karlovarského kraje

bod č 90i)	Finanční a odpisový plán příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na rok 2012, schválení úsporných opatření a schválení dotace 
do investičního fondu


Staženo z programu:

bod č. 12	Gymnázium Ostrov – zvýšení neinvestičního příspěvku

bod č. 19	Projekt „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.3.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 222/03/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.3.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí daru občanskému sdružení Ultralight Club Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 223/03/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 100.000,-- Kč občanskému sdružení Ultralight Club Cheb

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 224/03/12

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru ve výši 1.500.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů při prezentaci a aktivitách projektu „Žijeme Londýnem“ včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing.Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


4. Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2012, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008 a č. 2/2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 225/03/12

- vydává Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2012, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje 
č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008 a č. 2/2010

- ukládá zveřejnit nařízení ve Věstníku právních nařízení Karlovarského kraje

Termín kontroly: 23.4.2012

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního


5. Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2012, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008 a č. 3/2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 226/03/12

- vydává Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2012, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje 
č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje, ve znění nařízení Karlovarského kraje č. 2/2008 a č. 3/2010 

- ukládá zveřejnit nařízení ve Věstníku právních nařízení Karlovarského kraje

Termín kontroly: 23.4.2012

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního


6. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 227/03/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 105/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnosti 1.1 zapojením vratky ve výši 94.528,68 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu E-learningová podpora výuky v oboru Tělesná výchova vzdělávací oblasti Člověk a zdraví ve školním vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání, realizovaného Střední odbornou školou pedagogickou Karlovy Vary, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 106/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 221.743,19 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 107/2012
- přesun rozpočtových prostředků ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 20.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k vyplacení odměny 
za práci externího pracovníka na materiálu pro vedení kraje v souvislosti s krajskými stipendii 
pro studenty vysokých škol.

Rozpočtovou změnu č. 108/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 300.000,-- Kč pro Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje na Mistrovství ČR v požárních disciplínách mladých hasičů a dorostenců v roce 2012

Rozpočtovou změnu č. 109/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy (10.000,-- Kč) a Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje (10.000,-- Kč) do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 20.000,-- Kč 
na podporu akce Vladař – svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody 

Rozpočtovou změnu č. 110/2012
- zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií (část zůstatku rok 2011) do rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje ve výši 11.186.321,-- Kč z důvodu poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské akce a vrácení přeplatků za odběr podzemních vod subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů  

Rozpočtovou změnu č. 111/2012
- přesun rozpočtových prostředků v kapitole příspěvky cizím subjektům Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 63.175,-- Kč z neinvestičních na investiční pro Nemos Sokolov s.r.o., jako investiční příspěvek na pořízení instrumentária ordinace zubní lékařské služby první pomoci

Rozpočtovou změnu č. 112/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
ve výši 1.375.000,-- Kč do rozpočtu Odboru projektového řízení a informatiky KK Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady části zakázky LAN (Local Area Network) pro Krajský úřad Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 113/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku přijatého penále ve výši 1.514,-- Kč, projektu Rozvoj kompetencí nadaných žáků, ZŠ Jana Ámose Komenského Karlovy Vary realizovaného ZŠ Jana Ámose Komenského Karlovy Vary v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 
- Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočtovou změnu č. 115/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 55.800,-- Kč z neinvestičních na investiční v rámci rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu dodání a instalaci PC sestavy a prvků pro IP kamery na budově A

Rozpočtovou změnu č. 116/2012
- 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.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 114/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 149.062,40 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 školu zřizovanou obcí Stará Voda Základní školu 
a Mateřskou školu Stará Voda a organizaci budou poukázány prostřednictvím zřizovatele.

Termín kontroly: 23.4.2012

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


7. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Český volejbalový svaz

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 228/03/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Český volejbalový svaz ve výši 160.000,-- Kč na „Final Four Evropské volejbalové ligy žen, které se uskuteční ve dnech 5. až 6.7.2012 v Karlových Varech“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Českým volejbalovým svazem ve výši 160.000,-- Kč
Termín kontroly: 4.6.2012
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 229/03/12

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 77 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 31.12.2011 takto: 

	2 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem, 1 se ztrátou
	2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem
	14 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem
	7 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
	49 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem


- ukládá řediteli níže uvedené příspěvkové organizace, jejíž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, uhradit ztrátu roku 2011 z rezervního fondu organizace případně z výsledku hospodaření za rok 2012

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 230/03/12
- schvaluje výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření takto:

příděl do fondu odměn ve výši 20 %, popřípadě 40 %

- v oblasti školství zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 9.876.065,70 Kč dle návrhu
- v oblasti kultury zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 1.202.540,02 Kč dle návrhu
- v oblasti dopravy zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 301.244,07 Kč dle návrhu
- v oblasti sociální zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 7.877.760,23 Kč dle návrhu
- v oblasti zdravotnictví zlepšený výsledek hospodaření organizací Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek a Krajský dětský domov pro děti do 3 let v celkové výši 2.386.517,00 Kč dle návrhu
- v oblasti regionálního rozvoje zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1.813.450,37 Kč dle návrhu

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Střední lesnická škola Žlutice - změna názvu schválené akce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 231/03/12

- souhlasí se změnou názvu schválené akce „Rekonstrukce sociálních zařízení na DM“ na „Rekonstrukce sociálních zařízení na DM a souvisejících prací s přívodem vody“

Zodpovídá: Ing. Josef Svoboda, ředitel příspěvkové organizace


11. Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 232/03/12

- schvaluje finanční plány příspěvkových organizací na rok 2012:

	v oblasti školství s celkovým výsledkem hospodaření 3.231.687,-- Kč (viz. tab. 1a důvodové zprávy)
	v oblasti kultury s nulovým výsledkem hospodaření (viz. tab. 2a důvodové zprávy)
	v oblasti regionálního rozvoje s nulovým výsledkem hospodaření (viz. tab. 3a důvodové zprávy)
	v oblasti dopravy s nulovým výsledkem hospodaření (viz. tab. 4a důvodové zprávy)

	v oblasti zdravotnictví finanční plány příspěvkových organizací Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek a Krajský dětský domov pro děti do 3 let s nulovým výsledkem hospodaření (viz. tab. 5a důvodové zprávy). Finanční plán příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje bude projednán dodatečně.
	v oblasti sociálních věcí s celkovým výsledkem hospodaření 171.700,-- Kč (viz. tab. 6a důvodové zprávy). Finanční plán příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské bude projednán dodatečně.


- schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2012:

	v oblasti školství (viz. tab. 1b důvodové zprávy)

v oblasti kultury (viz. tab. 2b důvodové zprávy)
	v oblasti regionálního rozvoje (viz. tab. 3b důvodové zprávy)
v oblasti dopravy (viz. tab. 4b důvodové zprávy)
v oblasti zdravotnictví odpisové plány příspěvkových organizací Léčebna dlouhodobě
nemocných Nejdek a Krajský dětský domov pro děti do 3 let (viz tab. 5b důvodové 
zprávy). Odpisový plán příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná
služba Karlovarského kraje bude projednán dodatečně.
	v oblasti sociálních věcí (viz tab. 6b důvodové zprávy). Odpisový plán příspěvkové

organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské bude projednán
dodatečně.

Zodpovídá: ředitelé/ředitelky příspěvkových organizací


12. Gymnázium Ostrov – zvýšení neinvestičního příspěvku

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


13. Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Implementace SSL a integrace spisovny, část 1 a 2“
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smluv na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smluv na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 233/03/12

- schvaluje výsledek otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Implementace SSL a integrace spisovny, část 1“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČO 25145444, s maximální nabídkovou cenou 1.196.712,-- Kč včetně DPH, z toho cena dodávky činí 836.856,-- Kč včetně DPH a cena provozních nákladů za 72 měsíců 359.856,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Implementace SSL a integrace spisovny, část 1“ společností ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČO 25145444, s maximální nabídkovou cenou 1.196.712,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „Implementace SSL a integrace spisovny, část 1“ společností ICZ a.s., 
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČO 25145444, s maximální nabídkovou cenou 
1.196.712,-- Kč včetně DPH

- schvaluje výsledek otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Implementace SSL a integrace spisovny, část 2“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČO 25145444, s maximální nabídkovou cenou 360.000,- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Implementace SSL a integrace spisovny, část 2“ společností ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČO 25145444, s maximální nabídkovou cenou 360.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „Implementace SSL a integrace spisovny, část 2“ společností ICZ a.s., 
Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČO 25145444, s maximální nabídkovou cenou 360.000,-- Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smluv s vítězným uchazečem ICZ a.s., Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČO 25145444, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, pověřený k zastupování vedoucího odboru projektového řízení 
a informatiky KK


14. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 5. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 234/03/12

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty v 5. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a náhradní projekty (Zásobník) v rámci oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (dle návrhu)
Termín kontroly: 6.8.2012 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


15. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 5. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 235/03/12

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty v 5. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí 
a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: 6.8.2012 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat






16. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“
– schválení grantových projektů v rámci 5. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 236/03/12

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty v 5. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Termín kontroly: 6.8.2012 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


17. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“
- 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 237/03/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Bc. Olga Vokáčová
- člen: Ing. Alena Šalátová 		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová 
- člen: Eduard Škivra		- náhradník: Karel Mařík

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Zdeněk Berka		- náhradník: Mgr. Tomáš Hybner
- člen: Ing. Karel Jakobec		- náhradník: René Bolvari
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Ing. Petr Keřka		- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: Ing. Věra Tomsová		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Eduard Škivra		- náhradník: Ing. Miloslav Pavelka
- člen: Karel Mařík			- náhradník: Mgr. Josef Primus
Termín kontroly: 9.7.2012

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat
18. Schválení Pravidel Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 238/03/12

- schvaluje Pravidla Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem s datem nabytí účinnosti od 1.4.2012 a ruší Pravidla Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem č. PR 01/2009 s ukončením účinnosti dne 31.3.2012

- ukládá řediteli krajského úřadu zajistit vydání Směrnice ředitele krajského úřadu Zásady pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem v rámci organizační struktury Karlovarského kraje
Termín kontroly: 4.6.2012
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 


19. Projekt „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


20. Informace o ukončení prací na projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 239/03/12

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci 

- schvaluje odpis nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov související s přípravou projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ ve výši 89.450,-- Kč

- schvaluje odpis nákladů na zmařené investice příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, které vznikly v letech 2002 – 2010 ve výši 1.554.620,-- Kč

- ukládá Mgr. Vidoru Mandelíkovi, řediteli příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 21.5.2012
Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel příspěvkové organizace 


21. 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
usnesením č. RK 240/03/12

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci 

- ukládá Mgr. Vidoru Mandelíkovi, řediteli příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 21.5.2012 

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel příspěvkové organizace 


22. Informace o ukončení prací na projektu „Stavební úpravy – zateplení budov, výměna oken 
a modernizace otopného systému“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb a závěrečném vyúčtování přípravné fáze

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 241/03/12

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu „Stavební úpravy – zateplení budov, výměna oken a modernizace otopného systému“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb a závěrečném vyúčtování přípravné fáze

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci 

- schvaluje odpis nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace Gymnázium Cheb související s přípravou projektu „Stavební úpravy – zateplení budov, výměna oken a modernizace otopného systému“ ve výši 548.359,-- Kč

- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 21.5.2012
Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace 


23. Projekt „Zřízení Česko - německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 242/03/12

- souhlasí s navýšením celkových výdajů projektu „Zřízení Česko – německého jazykového 
a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb z 29.029.589,72 Kč na 30.130.817,70 Kč schváleným změnami č. 2 a 3 Saskou rozvojovou bankou 
– dotační bankou s tím, že toto navýšení příspěvková organizace uhradí ze svých prostředků 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit toto navýšení

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizace projektu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 

- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 21.5.2012
Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace 


24. Finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2012 – schválení kritérií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 243/03/12

- schvaluje kritéria pro finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2012
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


25. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 244/03/12

- bere na vědomí „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2011“ dle návrhu  

- schvaluje zveřejnění „Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2011“ na internetových stránkách Karlovarského kraje dle návrhu  

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


26. Uzavření smlouvy na zajištění údržby cyklostezky Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 245/03/12

- schvaluje uzavření smlouvy na zajištění údržby cyklostezky Ohře s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, dle návrhu 
- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství podat zprávu o průběžném plnění smlouvy do 31.8.2012

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


27. Informace o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji 
na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 246/03/12

- bere na vědomí informaci o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji pro rok 2012
Termín kontroly: 4.6.2012
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


28. Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 247/03/12

- schvaluje seznam investičních akcí na silnicích II. a III. třídy určených k předfinancování na základě Smlouvy o úvěru č. 25/FP/2010:
	II/217 Modernizace silnice Aš – Hranice, km 3,900 – 5,265
	III/209 9 Zajištění skalních masívů – Loket
	III/221 25 Zajištění skalních masívů Vojkovice – Velichov

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


29. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka speciálních letištních prostředků 
– Tahač letadel do vzletové hmotnosti 80 t, Speciál pro odmrazování letadel“
- 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 248/03/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou nadlimitního otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dodávka speciálních letištních prostředků – Tahač letadel do hmotnosti 80 t, Speciál pro odmrazování letadel“

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedené veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 %
- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Petr Navrátil	- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Radomil Gold	- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: Ing. Václav Živný    	- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Věra Tomsová  	- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Navrátil	- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Radomil Gold	- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: Ing. Václav Živný   	- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Věra Tomsová  	- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Jan Zborník	- náhradník: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
- člen: Václav Mleziva       	- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Mgr. Ivan Harašta	- náhradník: Ing. Aleš Kovář
Termín kontroly: 21.5.2012

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


30. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 249/03/12

která je jediným akcionářem obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen „ÚSKK, a.s.“), v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), učinila tato rozhodnutí:

- schvaluje za jediného akcionáře v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a článku 10, bod 2., písmeno a) stanov společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s., změnu stanov akciové společnosti takto: 

Ustanovení čl. 3 stanov „Předmět podnikaní společnosti“ se doplňuje o tento nový předmět podnikání:
- Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Ostatní ustanovení stanov zůstávají nedotčena.

- bere na vědomí, že dnem 13.12.2011 byl Ing. Václav Živný, datum narození 22.11.1939, bytem Růžové náměstí 1616, PSČ 356 01 Sokolov, zvolen do funkce předsedy dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ

Zodpovídá: Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
                    	Michal Riško, místopředseda představenstva
                  	Ing. Tomáš Svoboda, člen představenstva
                  	Václav Mleziva, člen představenstva
31. Program obnovy venkova 2011
- zpráva o výsledcích realizace
- změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 250/03/12

- bere na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2011

- schvaluje 

	změnu parametrů akce „Oprava střechy budovy radnice“, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Horní Blatná v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí příspěvku ev. č. D 631/2011

změnu parametrů akce „Rekonstrukce části místního rozhlasu-přechod na bezdrátový, veřejné osvětlení v ulici bezejmenné ústící na náměstí“, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Chlum Svaté Maří v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 575/2011
změnu parametrů akce „Oprava sociálního zařízení ve 2. podlaží Kulturního domu Mnichov“, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Mnichov v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 979/2011
změnu parametrů akce „Úprava interiéru obřadní síně“, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Stanovice v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí příspěvku ev. č. D 591/2010

- souhlasí s uložením smluvní pokuty za porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku příjemcům příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 2011:

Příjemce příspěvku
Název akce
Důvod uložení pokuty
Pokuta 
v Kč
Nový Kostel
Výměna střešní krytiny na panelovém domě 
č. p. 112, 113
nesplnění termínu pro podání závěrečného vyúčtování
6.000,00
Horní Blatná
Oprava střechy budovy Radnice
nesplnění termínu pro podání závěrečného vyúčtování
6.250,00
Horní Blatná
Oprava budovy Radnice
nesplnění termínu pro podání závěrečného vyúčtování
500,00
Mikroregion Pod Chlumem
Činnost manažera mikroregionu
nesplnění termínu pro podání závěrečného vyúčtování
6.800,00
Bečov nad Teplou
Oprava ulice Na Zelené
nesplnění parametrů akce uvedených ve smlouvě
5.875,00

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2011

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uložení pokut za porušení smlouvy dle návrhu

Termín kontroly: 9.7.2012
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 



32. Program obnovy venkova 2012 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 251/03/12

- souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2012 dotační tituly 1 - 3 dle přílohy č. 1 

- souhlasí s neudělením výjimky z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Programu obnovy venkova obci Štědrá  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 9.7.2012
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


33. Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 2. pololetí 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 252/03/12

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace, Ing. Petra Uhříčka, ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 21.5.2012 

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


34. Odměna ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání 
– 2. pololetí 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 253/03/12

- schvaluje odměnu ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o., 
Ing. Jany Michkové, ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 21.5.2012 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


35. Poskytnutí podpory společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 254/03/12

- souhlasí s poskytnutím podpory společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., ve výši 100.000,-- Kč

- souhlasí s předloženým návrhem „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2012 společnosti NIPI BP, o.p.s., na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)“ ve výši 100.000,-- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 společnosti NIPI BP, o.p.s., na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)“

Termín kontroly: 7.5.2012
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


36. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu Cyklostezka Ohře II

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 255/03/12

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu Cyklostezka Ohře II, dle návrhu

- schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu Cyklostezka Ohře II, dle návrhu 

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu Cyklostezka Ohře II  

Termín kontroly: 23.4.2012
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


37. Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 256/03/12

- souhlasí s předloženým návrhem na poskytnutí finanční podpory žadatelům o dotaci z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2012 na Inovační vouchery dle doporučení Odborného poradního orgánu pro dotační titul Inovační vouchery v celkové výši 1.655.000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu 
Termín kontroly: 21.5.2012

Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.

38. Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektech podnikatelských inkubátorů mezi Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o. a podnikatelskými subjekty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 257/03/12

- bere na vědomí uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o. a firmou EHC CZECH s.r.o., na projektu Podnikatelský inkubátor KANOV 
- Karlovy Vary a firmou PROMOTER, s.r.o., na projektu Podnikatelský inkubátor – Cheb
Termín kontroly: 23.4.2012
Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.


39. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 258/03/12

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality pro příspěvky poskytnuté dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Termín kontroly: 9.7.2012
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


40. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí roku 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 259/03/12

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí roku 2011 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 4.6.2012
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


41. Darování Euroklíčů městům Skalná a Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 260/03/12

- schvaluje nákup 10 ks Euroklíčů a jejich darování městům Skalná (5 ks) a Mariánské Lázně (5 ks)
- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat darovací smlouvy s městy Skalná a Mariánské Lázně
Termín kontroly: 4.6.2012
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


42. Projednání zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2011 – zařízení sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 261/03/12

- bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkových organizací za rok 2011 -  zařízení sociálních služeb
Termín kontroly: 4.6.2012
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


43. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytovatele terénních služeb 
pro sociálně vyloučené lokality v Karlovarském kraji“
- 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 262/03/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zajištění poskytovatelů terénních služeb pro sociálně vyloučené lokality v Karlovarském kraji“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění poskytovatelů terénních služeb pro sociálně vyloučené lokality v Karlovarském kraji“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
- člen: paní Olga Dacková           	- náhradník: paní Nikol Wýstrachová
- člen: Bc. Jana Pilařová          	- náhradník: paní Kateřina Mairingerová
- člen: Ing. Irena Šteflová          	- náhradník: pan Jiří Kvak
- člen: Ing. Monika Sádlíková     	- náhradník: Mgr. Kristina Kašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení
- člen: pan Miloslav Čermák         	- náhradník: Ing. Zdeněk Berka
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč          	- náhradník: pan Milan Matějka       
- člen: Mgr. Ellen Volavková        	- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: Ing. Jiří Holan                 	- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: pan Josef Murčo               	- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Mgr. Pavel Vaculík           	- náhradník: Ing. Šárka Benešová 
- člen: Ing. Monika Sádlíková         	- náhradník: Ing. Karel Brandtl 
- člen: paní Jaroslava Šobrová         	- náhradník: paní Věra Moderová
- člen: Ing. Irena Šteflová            	- náhradník: pan Jiří Kvak

Termín kontroly: 17.9.2012

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


44. Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ 
- schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění realizátora aktivit projektu Karlovarského kraje pro oblast komunitního plánování a metody BSC“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 263/03/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Zajištění realizátora aktivit projektu Karlovarského kraje 
pro oblast komunitního plánování a metody BSC“. Nabídka uchazeče na dílčí část I: GI projekt o.p.s., Žďár 58, 398 11 Protivín, IČO 26055741, s nabídkovou cenou 3.712.200,-- Kč včetně DPH. Nabídka uchazeče na dílčí část II: QQT s.r.o., Šlikova 4, 169 00 Praha 6, IČO 29058295, s nabídkovou cenou 5.158.800,-- Kč včetně DPH.

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

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže dílčí části I: GI projekt o.p.s., Žďár 58, 398 11 Protivín a vítězem soutěže dílčí části II: QQT s.r.o., Šlikova 4, 169 00 Praha 6, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže dílčí části I: GI projekt o.p.s., Žďár 58, 398 11 Protivín a vítězem soutěže dílčí části II: QQT s.r.o., Šlikova 4, 169 00 Praha 6

Termín kontroly: 20.8.2012

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


45. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.4.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 264/03/12

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.4.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


46. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1169/2 a p.p.č. 1169/3 v k. ú. Suchá u Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 265/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 1169/2 o výměře 3 m2 a p.p.č. 1169/3 o výměře 4 m2 v k. ú. Suchá u Nejdku a obci Nejdek, formou kupní smlouvy 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 prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za kupní cenu 700,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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


47. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 266/03/12

- zrušuje usnesení č. RK 534/06/09 ze dne 04.06.2009 

- zrušuje usnesení č. RK 875/09/09 ze dne 03.09.2009 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušení usnesení č. ZK 248/09/09 ze dne 17.09.2009 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.č. 466/5 o výměře 359 m2, p.č. 466/6 o výměře 6 m2, p.č. 466/7 o výměře 31 m2, p.č. 509/5 o výměře 96 m2, p.č. 509/6 o výměře 404 m2 a p.č. 509/7 o výměře 434 m2 v k. ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Ing. Jiřím Dufkem, bytem Olšová Vrata 198, PSČ 360 01 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 638.400,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Ing. Jiřího Dufka do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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


48. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 465/8 v k. ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 267/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.č. 465/8 o výměře 19 m2 v k. ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Ing. Ivanem Slánským, bytem 5. května 187/24, PSČ 360 21 Karlovy Vary - Drahovice (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 
400,-- Kč/m2, tj. celkem 7.600,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Ing. Ivana Slánského do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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


49. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 268/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.č. 4121/5 o výměře 193 m2, p.č. 4121/8 o výměře 106 m2, p.č. 4121/9 o výměře 91 m2, p.č. 4121/10 
o výměře 77 m2, p.č. 4121/12 o výměře 7 m2, p.č. 4121/16 o výměře 665 m2, p.č. 4121/17 o výměře 
205 m2, p.č. 4121/19 o výměře 1119 m2, p.č. 4121/20 o výměře 93 m2, p.č. 4121/22 o výměře 463 m2, p.č. 4121/23 o výměře 551 m2, p.č. 4121/24 o výměře 61 m2, p.č. 4121/26 o výměře 140 m2, p.č. 4121/27 o výměře 24 m2 a p.č. 4121/28 o výměře 150 m2,  v k. ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi společností Momentive Specialty Chemicals, a.s., se sídlem Tovární 2093, Sokolov, PSČ 356 01, 
IČO 00011771, zastoupenou Ing. Aloisem Zachem, výkonným ředitelem a předsedou představenstva (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 
575.463,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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


50. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 548/8 
v k. ú. Hroznětín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 269/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 548/8, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1367-12/2012 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 548/15 o výměře 29 m2 v k. ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi panem Jozefem Kotranem a paní Boženou Kotranovou, oba trvale bytem Hroznětín, ČSA 334, 
PSČ 362 33 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 160,-- Kč/m2, tj. celkem 4.640,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Kotranových do vlastnictví Karlovarského kraje 

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

- souhlasí a 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


51. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „ PATA“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 270/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následujících nemovitostí:

- pozemku p.p.č. 551/3 o výměře 1.263 m2 v k. ú. Aš
- pozemku p.p.č. 550/2 o výměře 2.362 m2 v k. ú. Aš
- pozemku p.p.č. 1072/6 o výměře 408 m2 v k. ú. Aš

formou kupní smlouvy, mezi městem Aš zastoupeným starostou Mgr. Daliborem Blažkem, sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.209.900,-- Kč, s podmínkou, že Karlovarský kraj do 5 let zastaví pozemky rodinnými domy, v opačném případě se Karlovarský kraj zavazuje zaplatit cenu 2.419.800,-- Kč

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek uhradit rozdíl mezi cenou vyhláškovou a cenou kupní výše uvedených nemovitostí

Termín kontroly: 21.5.2012

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


52. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 4121/13 a p.č. 4121/25 v k. ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 271/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
p.č. 4121/13 o výměře 1 m2 a p.č. 4121/25 o výměře 7 m2  v k. ú. a obci Sokolov, formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, 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 Sokolov 
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


53. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Hranice u Aše – Pozemkový fond ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 272/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 4029/43 o výměře 374 m2, p.p.č. 4029/4 o výměře 80 m2, p.p.č. 4029/5 o výměře 96 m2, 
p.p.č. 4029/2 o výměře 35 m2, p.p.č. 4029/3 o výměře 4762 m2, p.p.č. 4029/8 o výměře 5985 m2, 
p.p.č. 4029/9 o výměře 4079 m2, p.p.č. 4029/11 o výměře 1305 m2, p.p.č. 4029/12 o výměře 211 m2, p.p.č. 4029/13 o výměře 5331 m2, p.p.č. 4029/15 o výměře 3367 m2, p.p.č. 4029/16 o výměře 24 m2, p.p.č. 4029/17 o výměře 47 m2, p.p.č. 4029/38 o výměře 97 m2, p.p.č. 4029/44 o výměře 1875 m2, p.p.č. 4029/47 o výměře 5088 m2, p.p.č. 4029/49 o výměře 10548 m2, p.p.č. 4030/3 o výměře 28051 m2, p.p.č. 4030/4 o výměře 333 m2, p.p.č. 4030/5 o výměře 191 m2, p.p.č. 4030/6 o výměře 2772 m2, 
p.p.č. 4030/7 o výměře 6122 m2, p.p.č. 4030/8 o výměře 186 m2, p.p.č. 4030/9 o výměře 938 m2, p.p.č. 4030/10 o výměře 4082 m2, p.p.č. 4030/14 o výměře 35 m2, p.p.č. 4030/16 o výměře 48 m2, p.p.č. 4030/48 o výměře 51 m2 a p.p.č. 4030/50 o výměře 1472 m2 v k. ú. Hranice u Aše a obci Hranice, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi 
Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 45797072, zastoupeným Ing. Pavlem Bradlem, vedoucím Krajského pracoviště 
pro Karlovarský kraj (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 17.9.2012

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


54. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Královské Poříčí – Pozemkový fond ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 273/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
p.č. 730/2 o výměře 30 m2, p.č. 730/3 o výměře 30 m2, p.č. 730/4 o výměře 1011 m2, p.č. 730/13 
o výměře 466 m2 a p.č. 730/15 o výměře 909 m2  v k. ú. a obci Královské Poříčí, formou smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou 
– Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 
IČO 45797072, zastoupeným Ing. Pavlem Bradlem, vedoucím Krajského pracoviště pro Karlovarský kraj (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 17.9.2012

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


55. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 792/3 
v k. ú. Pernink

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 274/03/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 792/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 746-197/2011 z původního pozemku p.p.č. 792/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 792/21 o výměře 446 m2 v k. ú. Pernink, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Perninku, příspěvkovou organizací, se sídlem Nádražní 268, 362 36 Pernink, IČO 71175199 (jako prodávající na straně jedné), a panem Miroslavem Totuškem, bytem Nádražní 265, 362 36 Pernink (jako kupující na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Miroslava Totuška
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.p.č. 792/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 746-197/2011 z původního pozemku 
p.p.č. 792/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 792/21 o výměře 446 m2 v k. ú. Pernink, formou kupní smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory 
v Perninku, příspěvkovou organizací, se sídlem Nádražní 268, 362 36 Pernink, IČO 71175199 (jako prodávající na straně jedné), a panem Miroslavem Totuškem, bytem Nádražní 265, 362 36 Pernink (jako kupující na straně druhé), za cenu 61,-- Kč/m2, tj. celkem 27.206,-- Kč + 1.608,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 6.060,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 35.874,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Miroslava Totuška

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Domova pro seniory 
v Perninku, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jí podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 3.9.2012

Zodpovídá: Ing. Jitka Hlavanová, ředitelka Domova pro seniory v Perninku, příspěvkové organizace
56. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt bez čp/če na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše v k. ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 275/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu bez čp/če na st.p.č. 59 a pozemek st.p.č. 59 vše v k. ú. Dřenice u Chebu, obec a okres Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako prodávající 
na straně jedné) a panem Janem Hoškem, bytem Písečná 67, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 140.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 141.000,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Jana Hoška

Termín kontroly: 21.5.2012

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


57. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 na pozemku st.p.č. 32 
v k. ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 276/03/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej budovy č.p. 10 
na pozemku st.p.č. 32 a pozemek st.p.č. 32 o výměře 293 m2 v k. ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako prodávající na straně jedné), a panem Zbyňkem Duspivou, trvale bytem Lidická 6, 
PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 512.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí tj. celkem 513.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Zbyňka Duspivy

Termín kontroly: 21.5.2012

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


58. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Rybáře, k. ú. Počerny a k. ú. Stará Role včetně částí staveb silnic č. II/220 a č. II/222

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 277/03/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 1005/1 o výměře 5781 m2, 
p.č. 1005/3 o výměře 67 m2,  p.č. 1005/4 o výměře 327 m2, p.č. 1005/5 o výměře 1686 m2, p.č. 1005/6 
o výměře 288 m2, p.č. 1005/10 o výměře 429 m2, p.č. 1005/11 o výměře 218 m2, p.č. 1005/12 o výměře 59 m2, p.č. 1005/13 o výměře 1 m2, p.č. 1005/15 o výměře 52 m2, p.č. 1002/1 o výměře 1222 m2, 
p.č. 1002/4 o výměře 859 m2, p.č. 1002/7 o výměře 22 m2, p.č. 1002/8 o výměře 1 m2, p.č. 1002/16 
o výměře 130 m2, p.č. 1002/18 o výměře10 m2, p.č. 1002/20 o výměře 3 m2, p.č. 1002/21 o výměře 
653 m2, p.č. 1002/22 o výměře 11 m2, p.č. 1002/23 o výměře 37 m2, p.č. 1002/24 o výměře 138 m2, 
p.č. 1002/25 o výměře 181 m2, p.č. 1002/27 o výměře 343 m2, p.č. 1002/28 o výměře 8 m2, p.č. 1002/29 o výměře 78 m2, p.č. 1002/30 o výměře 64 m2, p.č. 1004/1 o výměře 147 m2, p.č. 1004/2 o výměře 
126 m2, p.č. 1004/3 o výměře 32 m2, p.č. 1004/4 o výměře 171 m2, p.č. 1003/1 o výměře 1454 m2, p.č. 1003/3 o výměře 188 m2, p.č. 1003/4 o výměře 19 m2, p.č. 1003/6 o výměře 145 m2, p.č. 1003/7 
o výměře 40 m2 v k. ú. Rybáře a obci Karlovy Vary, pozemky p.p.č. 1391/1 o výměře 2307 m2, 
p.p.č. 1391/3 o výměře 479 m2, p.p.č. 1421/4 o výměře 1453 m2, p.p.č. 1421/5 o výměře 288 m2, 
p.p.č. 1421/11 o výměře 186 m2 v k. ú. Počerny a obci Karlovy Vary a pozemky p.p.č. 1472/5 o výměře 2821 m2, p.p.č. 1472/6 o výměře 70 m2, p.p.č. 1472/8 o výměře 40 m2, p.p.č. 1472/9 o výměře 209 m2 v k. ú. Stará Role a obci Karlovy Vary, vše včetně části stavby silnice č. II/220 a č. II/222 formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, PSČ 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657, zastoupeným 
na základě plné moci ze dne 08.07.2011 Ing. Janem Choulíkem, vedoucím Odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary (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 Statutárního města Karlovy Vary
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.č. 1005/1 o výměře 5781 m2, p.č. 1005/3 o výměře 67 m2,  p.č. 1005/4 o výměře 327 m2, p.č. 1005/5 
o výměře 1686 m2, p.č. 1005/6 o výměře 288 m2, p.č. 1005/10 o výměře 429 m2, p.č. 1005/11 o výměře 218 m2, p.č. 1005/12 o výměře 59 m2, p.č. 1005/13 o výměře 1 m2, p.č. 1005/15 o výměře 52 m2, p.č. 1002/1 o výměře 1222 m2, p.č. 1002/4 o výměře 859 m2, p.č. 1002/7 o výměře 22 m2, p.č. 1002/8 
o výměře 1 m2, p.č. 1002/16 o výměře 130 m2, p.č. 1002/18 o výměře10 m2, p.č. 1002/20 o výměře 3 m2, p.č. 1002/21 o výměře 653 m2, p.č. 1002/22 o výměře 11 m2, p.č. 1002/23 o výměře 37 m2, p.č. 1002/24 o výměře 138 m2, p.č. 1002/25 o výměře 181 m2, p.č. 1002/27 o výměře 343 m2, p.č. 1002/28 o výměře 
8 m2, p.č. 1002/29 o výměře 78 m2, p.č. 1002/30 o výměře 64 m2, p.č. 1004/1 o výměře 147 m2, p.č. 1004/2 o výměře 126 m2, p.č. 1004/3 o výměře 32 m2, p.č. 1004/4 o výměře 171 m2, p.č. 1003/1 
o výměře 1454 m2, p.č. 1003/3 o výměře 188 m2, p.č. 1003/4 o výměře 19 m2, p.č. 1003/6 o výměře 
145 m2, p.č. 1003/7 o výměře 40 m2 v k. ú. Rybáře a obci Karlovy Vary, pozemků p.p.č. 1391/1 o výměře 2307 m2, p.p.č. 1391/3 o výměře 479 m2, p.p.č. 1421/4 o výměře 1453 m2, p.p.č. 1421/5 o výměře 
288 m2, p.p.č. 1421/11 o výměře 186 m2 v k. ú. Počerny a obci Karlovy Vary a pozemků p.p.č. 1472/5 
o výměře 2821 m2, p.p.č. 1472/6 o výměře 70 m2, p.p.č. 1472/8 o výměře 40 m2, p.p.č. 1472/9 o výměře 209 m2 v k. ú. Stará Role a obci Karlovy Vary, vše včetně části stavby silnice č. II/220 a č. II/222 formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, PSČ 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657, zastoupeným 
na základě plné moci ze dne 08.07.2011 Ing. Janem Choulíkem, vedoucím Odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary (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 Statutárního města Karlovy Vary

- souhlasí a 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


59. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemku 
p.p.č. 242/1 v k. ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 278/03/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 242/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 4422-2/2012 z původního pozemku p.p.č. 242/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 3508 o výměře 1068 m2 a p.p.č. 3509 o výměře 788 m2 v k. ú. 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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 242/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 4422-2/2012 z původního pozemku 
p.p.č. 242/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 3508 o výměře 1068 m2 
a p.p.č. 3509 o výměře 788 m2 v k. ú. 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

- souhlasí a 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


60. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku města Kynšperk nad Ohří a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku města Kynšperk nad Ohří 
do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 279/03/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 1219/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1310-4/2011 z původního pozemku p.č. 1219/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1219/4 o výměře 366 m2 v k. ú. a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov, IČO 75059151 (jako dárce na straně jedné), 
a městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, 
IČO 00259454 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Kynšperk nad Ohří 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod části pozemku p.č. 1219/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1310-4/2011 z původního pozemku p.č. 1219/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1219/4 o výměře 366 m2 v k. ú. a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov, 
IČO 75059151 (jako dárce na straně jedné), a městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem 
Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454 (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Kynšperk nad Ohří

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1220/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1310-4/2011 z původního pozemku p.č. 1220/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1220/22 o výměře 600 m2 v k. ú. a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy, mezi městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem 
Jana A. Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454 (jako dárce na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov, IČO 75059151 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Kynšperk nad Ohří do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit ji podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 3.9.2012

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace


61. 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 280/03/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 5074 v k. ú. Jáchymov, silnice č. III/22137 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1739-139/2009 
ze dne 16.08.2011 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN) 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 silničnímu pozemku p.č. 192/1 v k. ú. Habartov, silnice č. III/21233 ve prospěch společnosti SEG s.r.o., dle geometrického plánu č. 976-1354/2011 ze dne 08.09.2011 (umístění inženýrských sítí – elektrizační soustava energetického zařízení) 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 silničnímu pozemku p.p.č. 5092 v k. ú. Jáchymov, silnice č. II/219 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu 
č. 1584-1135/2008 ze dne 07.11.2008 (umístění inženýrských sítí – přípojka veřejné komunikační sítě) 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 silničnímu pozemku p.p.č. 3076/5 v k. ú. Toužim, silnice č. II/198 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 901-1691/2011 ze dne 01.11.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel NN) 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 silničnímu pozemku p.p.č. 13 v k. ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří, silnice č. III/00632 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 99-40/2010 ze dne 16.01.2012 (umístění inženýrských sítí – kabel NN) 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 

- 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: 17.9.2012

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


62. Zrušení částí usnesení č. RK 412/04/11 ze dne 18.04.2011 - Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Horní Slavkov a Bošířany

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 281/03/12

- zrušuje části usnesení č. RK 412/04/11 ze dne 18.04.2011 ve znění:

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 4438/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4438/2 a označena jako její díl „h“ o výměře 382 m2, část pozemku p.p.č. 4439, 
která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4439 
a označena jako její díl „b“ o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov a část pozemku p.p.č. 1065, 
která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 1065 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1089 o výměře 237 m2 v k. ú. Bošířany a obci Horní Slavkov)

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 4438/2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4438/2 a označena jako její díl „h“ o výměře 382 m2, část pozemku p.p.č. 4439, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4439 a označena jako její díl „b“ o výměře 8ﾠm28 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov a část pozemku p.p.č. 1065, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 1065 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1089 o výměře 237 m2 v k. ú. Bošířany a obci Horní Slavkov) 

Zbývající části usnesení č. RK 412/04/11 ze dne 18.04.2011 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušení část usnesení č. ZK 182/06/11 
ze dne 16.06.2011 ve znění:

- schvaluje směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 4438/2, 
která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4438/2 
a označena jako její díl „h“ o výměře 382 m2, část pozemku p.p.č. 4439, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4439 a označena jako její díl „b“ o výměře 8ﾠm28 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov a část pozemku p.p.č. 1065, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 1065 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1089 o výměře 237ﾠm2237 m2 v k. ú. Bošířany a obci Horní Slavkov) 

Zbývající část usnesení č. ZK 182/06/11 ze dne 16.06.2011 se nemění.

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 4438/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4438/2 a označena jako její díl „h“ o výměře 382 m2, část pozemku p.p.č. 4439, 
která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4439 
a označena jako její díl „b“ o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov)

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 4438/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4438/2 a označena jako její díl „h“ o výměře 382 m2, část pozemku p.p.č. 4439, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4439 a označena jako její díl „b“ o výměře 8ﾠm28 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov)

Termín kontroly: 17.9.2012

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


63. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 282/03/12

- projednala žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje města Loket na projekt „Loketské léto 2012“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příspěvek ve výši 300.000,-- Kč
Termín kontroly: 17.9.2012  
Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 
 lázeňství a cestovního ruchu 


64. Veletrhy, prezentace a workshopy Karlovarského kraje v 2. – 4. čtvrtletí 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 283/03/12

- souhlasí s předloženým návrhem Veletrhů, prezentací a workshopů Karlovarského kraje v 2. – 4. čtvrtletí 2012

Termín kontroly: 19.11.2012
Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřena zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, 
 lázeňství a cestovního ruchu


65. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 284/03/12

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2011

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


66. Projekt „ArchaeoMontan“
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 285/03/12

- schvaluje 
	smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „ArchaeoMontan“ uzavřenou s Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje

smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „ArchaeoMontan“ uzavřenou s Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem výše zmíněných smluv

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení:
	smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „ArchaeoMontan“ uzavřenou s Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje

smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „ArchaeoMontan“ uzavřenou s Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje
pověření PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem výše zmíněných smluv
Termín kontroly: 9.7.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřena zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje


67. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace technologického zázemí“
- 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 286/03/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dodávka a implementace technologického zázemí“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka 
a implementace technologického zázemí“, s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Alena Šalátová  		náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Jiří Kvak	 		náhradník: Šárka Drahokoupilová
- člen: Miroslav Lares	 	náhradník: Dušan Keil

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Eva Vajlentová		náhradník: Mgr. Jiří Holan
- člen: Ing. Petr Navrátil		náhradník: Ing. Václav Mleziva
- člen: Ing. Václav Živný                	náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč           	náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Alena Šalátová		náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Věra Tomsová		náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Dušan Keil			náhradník: Miroslav Lares
Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví


68. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace informačních systémů IS OŘ“
- 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 287/03/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dodávka a implementace informačních systémů IS OŘ“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka 
a implementace informačních systémů IS OŘ“, s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Alena Šalátová  		náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Jiří Kvak	 		náhradník: Šárka Drahokoupilová
- člen: Miroslav Lares	 	náhradník: Dušan Keil
- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Eva Vajlentová		náhradník: Mgr. Jiří Holan
- člen: Ing. Petr Navrátil		náhradník: Ing. Václav Mleziva
- člen: Ing. Václav Živný                	náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč            	náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Alena Šalátová		náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen:  Ing. Věra Tomsová		náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Dušan Keil			náhradník: Miroslav Lares
Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví
69. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace komunikačních technologií“
- 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 288/03/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dodávka a implementace komunikačních technologií“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka 
a implementace komunikačních technologií“, s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Alena Šalátová  		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Jiří Kvak	 		- náhradník: Šárka Drahokoupilová
- člen: Miroslav Lares	 	- náhradník: Dušan Keil

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Eva Vajlentová		- náhradník: Mgr. Jiří Holan
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Ing. Václav Mleziva
- člen: Ing. Václav Živný           	- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč            	- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Věra Tomsová		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Dušan Keil			- náhradník: Miroslav Lares

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví


70. Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje - změna názvu příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 289/03/12

- souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje dle předloženého návrhu

- pověřuje statutárního zástupce Územní zdravotnické záchranné služby, MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, aby v souvislosti se změnou názvu příspěvkové organizace, realizovanou dodatkem č. 3 
ke zřizovací listině, zabezpečil realizaci změn všech dokumentů a prostředků organizace, kde je užíván původní název organizace a aby informoval o této změně veškeré dotčené subjekty
Termín kontroly: 22.10.2012
Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví 


71. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – změna členů představenstva, změna stanov společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 290/03/12

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- bere na vědomí rezignaci členů představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:

- Ing. Miloslavy Tanečkové
- MUDr. Martina Zítka,

kterou projednalo představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s., na svém jednání dne 14.3.2012

- rozhoduje o změně stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., tak jak je uvedeno v předloženém návrhu tohoto materiálu, s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit zápis změn v orgánech společnosti do obchodního rejstříku 

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., vyhotovit úplné znění stanov a uložit je 
do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu změn stanov do obchodního rejstříku

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice
 a.s.
 Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví


72. Rámcová dohoda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 291/03/12

- schvaluje Rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 7.5.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


73. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 292/03/12

- souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 
500.000,-- Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice na předfinancování realizační fáze grantového projektu „Další vzdělávání včetně autorizace 
v logistické škole“ včetně uzavření smlouvy 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci včetně uzavření smlouvy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 21.5.2012
Zodpovídá: PaedDr. Vladimíra Štrynclová, ředitelka příspěvkové organizace


74. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Evropskému parlamentu mládeže v ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 293/03/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Evropskému parlamentu mládež v ČR ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s organizací XIV. Národní výběrové konference 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


75. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 294/03/12

- souhlasí s účinností od 1. září 2012 se změnou názvu příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov 
na Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum a s příslušnou změnou zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

- souhlasí s účinností od 1. května 2012 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, a to formou zrušení stávající Přílohy č. 1 a jejím nahrazením Přílohou č. 1 
ze dne 19. dubna 2012 včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- souhlasí s účinností od 1. května 2012 se zrušením školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a příslušnou změnou zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 21.5.2012 

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


76. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 295/03/12

- bere na vědomí Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2012

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít jej na vědomí a schválit části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 21.5.2012

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


77. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 296/03/12

- schvaluje změnu Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy schválených usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 144/02/11 ze dne 7. února 2011 v tom smyslu, že ruší stávající Přílohu č. 2 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje a nahrazuje ji novou Přílohou č. 2 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve znění 
dle přílohy č. 1, s připomínkou uvedenou v zápise 

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek č. 1 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy dle přílohy č. 2

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu aktualizovat pravidla zveřejněná 
na webových stránkách Karlovarského kraje
Termín kontroly: 7.5.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


78. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 297/03/12

- schvaluje změnu Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže schválených usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 145/02/11 ze dne 7. února 2011 v tom smyslu, že ruší stávající Přílohu č. 2 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje a nahrazuje ji novou Přílohou č. 2 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve znění 
dle přílohy č. 1

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek č. 1 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže dle přílohy č. 2

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu aktualizovat pravidla zveřejněná 
na webových stránkách Karlovarského kraje
Termín kontroly: 7.5.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


79. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 298/03/12

- schvaluje změnu Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2012 schválených usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 123/02/12 ze dne 6. února 2012 v tom smyslu, že ruší stávající Přílohu č. 3 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje a nahrazuje ji novou Přílohou č. 3 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve znění dle návrhu

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek č. 1 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2012 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu aktualizovat pravidla zveřejněná 
na webových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 7.5.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


80. Změna Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 299/03/12

- schvaluje změnu Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji schválených usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 638/06/11 ze dne 6. června 2011 v tom smyslu, že ruší stávající Přílohu č. 3 Smlouva 
o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje a nahrazuje ji novou Přílohou č. 3 Smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje ve znění dle návrhu

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek č. 2 Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu aktualizovat pravidla zveřejněná 
na webových stránkách Karlovarského kraje
Termín kontroly: 7.5.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


81. Vyhlášení konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 300/03/12

- bere na vědomí oznámení Mgr. Petra Humla o vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov dnem 31. července 2012

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary
Základní škola a mateřská škola při Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart
Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

- schvaluje text oznámení o konání konkursních řízení dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s přípravou a organizací konkursních řízení

Termín kontroly: 6.8.2012 

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


82. Vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2011“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 301/03/12

- schvaluje vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2011“ dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise
Termín kontroly: 7.5.2012

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


83. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Modrá hvězda života – záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 302/03/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Modrá hvězda života – záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s organizací Mistrovství České republiky v plavání s ploutvemi v roce 2012 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


84. Vyjádření k oznámení záměru „Výrobní závod Ostrov“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 303/03/12

- projednala oznámení záměru „Výrobní závod Ostrov“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Výrobní závod Ostrov“ souhlasí, za podmínky, že při rozhodování 
o konečné podobě záměru budou dodržovány platné právní předpisy, respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy a podmínky navržené v předloženém oznámení zahrnující eliminaci vlivů 
na všechny složky životního prostředí a zdraví lidí. K záměru nemá zásadních připomínek a další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí nepožaduje.

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


85. Poskytnutí příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 304/03/12

- schvaluje poskytnutí částky 1.615.850,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na podporu včelařství 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy
Termín kontroly: 17.9.2012
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


86. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 305/03/12

- schvaluje poskytnutí částky 426.861,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 1.520.259,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle návrhu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy
Termín kontroly: 23.4.2012
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


87. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 306/03/12

- schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství

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


88. Schválení finančního krytí projektu „Aktualizace dPP Karlovarského kraje s podrobností 
do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 307/03/12

- schvaluje vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Aktualizace dPP Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“ v celkové výši 300.202,60 Kč, tj. 10 % celkových uznatelných nákladů projektu a ve výši 9.817,-- Kč celkových neuznatelných nákladů projektu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Aktualizace dPP Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“ v celkové výši 300.202,60 Kč, tj. 10 % celkových uznatelných nákladů projektu a ve výši 9.817,-- Kč celkových neuznatelných nákladů projektu

- schvaluje vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 3.002.026,-- Kč a ve výši 9.817,-- Kč celkových neuznatelných nákladů projektu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100 % celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 3.002.026,-- Kč a ve výši 
9.817,-- Kč celkových neuznatelných nákladů projektu

Termín kontroly: 17.9.2012

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


89. Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 308/03/12

- souhlasí s vyhodnocením plnění Akčního plánu EVVO Karlovarského kraje na rok 2011

- souhlasí s Akčním plánem koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje na rok 2012 v předloženém znění

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje na rok 2012 v předloženém znění

Termín kontroly: 9.7.2012
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


90a) Pozice krajů ČR k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 – 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 309/03/12

- bere na vědomí informaci o pozici Rady AKČR ze dne 2.3.2012 k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 – 2020 dle důvodové zprávy a přílohy zprávy

- souhlasí s přijatou pozicí Rady AKČR ze dne 2.3.2012 k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 
2014 – 2020 dle důvodové zprávy

Termín kontroly: leden 2015

Zodpovídá: Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana


90b) Vyřazení uchazečů z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 310/03/12
- bere na vědomí zápis z jednání konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary dle návrhu 

- schvaluje vyřazení uchazečů Bc. Milana Armstarka a Ing. Zdeňka Šimka z konkursního řízení, a to 
pro nesplnění zákonných předpokladů stanovených pro výkon dané činnosti  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s vyřazením uvedených uchazečů z konkursního řízení

Termín kontroly: 7.5.2012

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


90c) Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál úředníka“ 
a příprava nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál úředníka“
- schválení zrušení zadávacího řízení
- 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 311/03/12

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál úředníka“ vzhledem k ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách (nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky)
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál úředníka“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál úředníka“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Mgr. Karel Špáda		- náhradník: Mgr. Martina Šnoblová
- člen: Ing. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Martin Havel		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Petr Keřka		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Ing. Karel Jícha		- náhradník: Josef Kinberger
- člen: Ing. Petr Kulda		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík
Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, pověřený k zastupování vedoucího odboru projektového řízení 
a informatiky KK




90d) Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím při zajištění veřejné služby v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 312/03/12

- souhlasí s rozdělením příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím při zajištění veřejné služby v roce 2012 v celkové výši 1.512.000,-- Kč dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků z  rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím při zajištění veřejné služby v roce 2012 v celkové výši 1.512.000,-- Kč dle návrhu 
Termín kontroly: 18.6.2012
Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


90e) Stanovisko Karlovarského kraje k realizaci investiční akce s názvem „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 313/03/12

- bere na vědomí žádost společnosti NEMOS Sokolov s.r.o., doručenou Karlovarskému kraji dne 27.2.2012, o souhlas vlastníka nemovitosti se stavbou na akci „Revitalizace Nemocnice v Sokolově 
– Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov, která byla podána v souladu s ustanovením 
čl. 10.13 smlouvy o nájmu části podniku, uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
a NEMOS Sokolov s.r.o., za účasti Karlovarského kraje dne 30.11.2010

- schvaluje vydání nesouhlasu z vážných důvodů uvedených v důvodové zprávě tohoto materiálu (v souladu s čl. 10.13 smlouvy o nájmu části podniku, uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a NEMOS Sokolov s.r.o., za účasti Karlovarského kraje) s realizací stavby akce: Revitalizace Nemocnice v Sokolově – Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov, a to do doby uzavření Dohody o zrušení smlouvy o správě a údržbě nemovitého majetku a dodatku č. 11 smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 1. ledna 2007 mezi Karlovarským krajem, Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
a NEMOSEM Sokolov s.r.o. a smlouvy o investici mezi Karlovarským krajem a NEMOS Sokolov s.r.o. 

- konstatuje, že plně podporuje a vítá investiční rozvoj nemocnice Sokolov, realizovaný společností NEMOS Sokolov s.r.o., ovšem tento musí být realizován za podmínek, které po době ukončení nájemního vztahu k nemocnici Sokolov nepovedou k extrémnímu finančnímu zatížení Karlovarského kraje při vzájemném vypořádání investic, tak jak vyplývá ze současné smluvní úpravy
Termín kontroly: 17.9.2012
Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví 


90f) Zajištění právních služeb – uplatnění nároků Karlovarského kraje vůči KORLEA INVEST, a.s. a uplatnění bankovní záruky vystavené TATRABANKOU a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 314/03/12

- souhlasí s udělením plné moci pro JUDr. Zoltána Pálinkáse k zastupování Karlovarského kraje v právní věci uplatnění veškerých nároků Karlovarského kraje vůči KORLEA INVEST, a.s., vzniklých na základě Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené dne 25.1.2011, včetně uplatnění nároků bankovní záruky vystavené v souladu se Smlouvou Tatra Bankou a.s., dle přílohy

Termín kontroly: 23.4.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


90g) Příprava zadávacího řízení - Centrální dodávka elektrické energie pro Karlovarský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Karlovarským krajem
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
- schválení subjektů obeslání výzvou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 315/03/12

- schvaluje realizaci centralizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Centrální dodávka elektrické energie pro Karlovarský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace“ formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 3 odst. 1 písm. b), § 23 odst. 4 písm. b)  a § 34 odst. 1  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to na omezenou dobu do 31.12.2012

- schvaluje podmínky zadávacího řízení dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje základní hodnotící kritérium, kterým je nabídková cena v Kč/kWh bez DPH a ostatních daní (daň z elektřiny)

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Petr Klíček				- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja		- náhradník: Ing. Jozef Leško
- člen: Ing. Miroslav Očenášek			- náhradník: Ing. Petr Kulda
- člen: Mgr. Jaroslav Borka				- náhradník: Josef Murčo

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka				- náhradník: Josef Murčo 
- člen: Ing. Petr Navrátil				- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Ing. Josef Hora				- náhradník: Mgr. Bohdan Havel 
- člen: Ing. Petr Keřka				- náhradník: Ing. Luboš Orálek 
- člen: Ing. Miroslav Očenášek			- náhradník: Ing. Jozef Leško

- schvaluje obeslání následující subjektů výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku:

1
ČEZ Prodej, s.r.o.
Duhová 1/425, Praha 4
2
E.ON Energie, a.s.
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice
3
ELIMON a.s.
Bělohorská 261/37, Praha - Břevnov
4
VEMEX Energie a.s.
Dělnická 1324/9, Praha 7

Termín kontroly: 23.4.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
90h) Optimalizace investičních a provozních nákladů autoparku služebních vozidel Karlovarského kraje a příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 316/03/12

- bere na vědomí informaci o stavu a stáří osobních služebních vozidel Karlovarského kraje a osobních služebních vozidel ve vlastnictví příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí informaci o výši potřebných investičních finančních prostředků, které je nutné vynaložit z rozpočtu Karlovarského kraje na modernizaci osobních služebních vozidel Karlovarského kraje v souladu s předpisem Rady Karlovarského kraje (vyřazování majetku) 

- bere na vědomí možné varianty řešení modernizace osobních služebních vozidel Karlovarského kraje 
a osobních služebních vozidel ve vlastnictví příspěvkových organizací Karlovarského kraje formou nákupu nových služebních vozidel nebo formou zajištění operativního leasingu

- souhlasí s přípravou realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje“ formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách

- ukládá náměstku hejtmana, Mgr. Borkovi, připravit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje“ formou otevřeného zadávacího řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Termín kontroly: 21.5.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


90i) Finanční a odpisový plán příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na rok 2012, schválení úsporných opatření a schválení dotace 
do investičního fondu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 317/03/12

- schvaluje se finanční plán na rok 2012 příspěvkové organizace Domov pro osoby zdravotním postižením v Mariánské s výsledkem hospodaření – 4.649.000,-- Kč (viz tabulka 1a důvodové zprávy) s tím, že schodek bude kryt z rozpočtu kraje v případě, že se ho nepodaří finančně pokrýt v rámci 2. kola dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb

- schvaluje odpisový plán na rok 2012 příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské (viz tabulka 1b důvodové zprávy)

- schvaluje úsporná opatření ředitele příspěvkové organizace dle návrhu

- schvaluje dotaci do investičního fondu ve výši 498.000,-- Kč na pokrytí nákladů spojených s realizací úsporných opatření
Zodpovídá: Ing. Pavel Novák, ředitel příspěvkové organizace



