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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 11. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. dubna 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:05 do 09:29 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		MUDr. Larva
Přizvaní:	Ing. Divišová, Mgr. Šperglová, Ing. Šalátová
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.4.2012		RK 324/04/12
	Poskytnutí daru Základní škole a mateřské škole Kyselka				RK 325/04/12
	Rozpočtové změny								RK 326/04/12

Odepsání nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace Domov 		RK 327/04/12
pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	staženo
pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov – účelový finanční dar a nájem 		RK 328/04/12
bytových jednotek
Integrovaná střední škola Cheb – zvýšení neinvestičního příspěvku		RK 329/04/12
Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové 		RK 330/04/12
organizace Dětský domov Cheb
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 331/04/12
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže 
a školní jídelna Karlovy Vary
	Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., o prominutí smluvní pokuty	RK 332/04/12
	Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných 	RK 333/04/12
úvěrem
	Návrh na udělení dotací pro rok 2012 v dotačním titulu „Podpora územně 	RK 334/04/12
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, 
odboru regionálního rozvoje – I. kolo 
	„Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko 	RK 335/04/12
Karlovarského kraje - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné 
zakázky - zpracování projektové dokumentace
Příspěvek Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s.					RK 336/04/12
	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.4.2012	RK 337/04/12
Smlouva o spolupráci mezi Karlovarským krajem a VEMEX Energie a.s.		RK 338/04/12
Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku 	RK 339/04/12
p.p.č. 244 v k. ú. Střížov u Chebu
Záměr kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí 	RK 340/04/12
ve vlastnictví společnosti KUKAL & UHLÍŘ s.r.o. – k. ú. Zelená Hora u Kraslic
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 341/04/12
v k. ú. Hranice u Aše
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	RK 342/04/12 	
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Těšovice do majetku 		RK 343/04/12
Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku 
Karlovarského kraje do majetku obce Těšovice
Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK 344/04/12
příspěvkovým organizacím
Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Střední 	RK 345/04/12
průmyslové školy Loket
	Záměr Letiště Karlovy Vary s.r.o., prodat movitý majetek				RK 346/04/12
Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 950/1,	RK 347/04/12 
k. ú. Teplička, pro kanalizační přípojku, ve prospěch stavby „Kanalizační 
přípojka pro objekt na st.p.č. 47, k. ú. Teplička“
Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene 			RK 348/04/12
k p.p.č. 1576/1, k. ú. Cheb, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Umístění pamětní desky lékaři Karlu Josefu Heidlerovi v areálu sokolovské 	RK 349/04/12
nemocnice
	Dodatek II. ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu 			RK 350/04/12
Obnova hradu Libá
	Hornická kulturní krajina Krušnohoří – Společné prohlášení o spolupráci		RK 351/04/12
Vyhlášení neanonymní veřejné soutěže „Výtvarný návrh marketingové značky	RK 352/04/12 
(brandu) Karlovarského kraje pro účely propagace jako turistické destinace“ 
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení návrhů
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření videoprezentace 	RK 353/04/12
Karlovarského kraje“

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- 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 „Vytvoření turistického portálu 	RK 354/04/12
Karlovarského kraje“

- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje 	RK 355/04/12
v oblasti zdravotnictví za rok 2011

Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 		RK 356/04/12
za II. pololetí roku 2011
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 357/04/12
nemocnice a.s.: Udělení souhlasu společnosti NEMOS Sokolov s.r.o., 
s ukončením poskytování zdravotní péče v odbornosti nukleární medicína
	Partnerství příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov v projektu 	RK 358/04/12
„Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků“ 
společnosti COMTES FHT a.s.
Projekt „Malá farma“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko 	RK 359/04/12
ekologické výchovy Cheb
Projekt „Jazyky jinak“ příspěvkové organizace První české gymnázium 		RK 360/04/12
v Karlových Varech
Projekt „SMART Board ve výuce cizích jazyků“ příspěvkové organizace 		RK 361/04/12
První české gymnázium v Karlových Varech
Projekt „Sejdeme se mezi řádky“ příspěvkové organizace První české 		RK 362/04/12
gymnázium v Karlových Varech
Vyřazení uchazečů z konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů 	RK 363/04/12
příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov a Dětský domov 
Mariánské Lázně
Jmenování členů konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů 	staženo
příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
zřizovaných Karlovarským krajem
Doplnění Krajské pracovní skupiny Karlovarského kraje pro výběr 		RK 364/04/12
a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013
Vyjádření k oznámení záměru „Změna DP Nová Ves u Křižovatky (60234) 	RK 365/04/12
a zahájení HČ (hornické činnosti) na ložisku Skalná – Karel – předpolí 
(B3 114 400)“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí
Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s., 		RK 366/04/12
pro rok 2012
46a)	Smlouva o propagaci obchodního jména						RK 367/04/12
	46b)	Udělení plné moci Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, 		RK 368/04/12
příspěvkové organizace, ve věci zastupování Karlovarského kraje
46c)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		RK 369/04/12
		„Centrální dodávka elektrické energie pro Karlovarský kraj a jím zřizované 
příspěvkové organizace, případně pro další právnické osoby zřizované 
nebo ovládané Karlovarským krajem“






  
          Ing. Petr Navrátil, v z.  		 	               Ing. Eva Valjentová v. r. 
                   hejtmana					 	             ověřovatel
          Karlovarského kraje








A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 46 a)	Smlouva o propagaci obchodního jména

bod č. 46 b)	Udělení plné moci Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, ve věci zastupování Karlovarského kraje

bod č. 46 c)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Centrální dodávka elektrické energie pro Karlovarský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Karlovarským krajem“

Staženo z programu:

bod č. 5	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

bod č. 42	Jmenování členů konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.4.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 324/04/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.4.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí daru Základní škole a mateřské škole Kyselka

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 325/04/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 8.000,-- Kč Základní škole a mateřské škole Kyselka na organizační zajištění studijní návštěvy zástupců mateřské školy ze švédského Katrineholu

Termín kontroly: 18.6.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 326/04/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 117/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů GG OP VK 1.2 zapojením vratky ve výši 244,-- Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Škola základ života, realizovaného Základní školou Cheb, Kostelní náměstí 14, 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. 118/2012
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 500.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb (akce č. 4048), připravovaného k realizaci a financování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Rozpočtovou změnu č. 119/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 3.054.159,90 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 120/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 10.000,-- Kč z titulu zapojení nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2011 vrácených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2012 od Sdružení Krušné hory – západ na akci Výstava Herbst Messe 2011 – Drážďany

Rozpočtovou změnu č. 121/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 430.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků z neinvestičních na investiční v rámci dotačního titulu „Obnovy kulturních památek a památkově hodnotných objektů“.

Rozpočtovou změnu č. 122/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.742.152,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky, určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji, pro společnost Rybářství Mariánské Lázně s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně

Rozpočtovou změnu č. 123/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru zdravotnictví do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 40.000,-- Kč. Jedná 
se o investiční příspěvek na pořízení a instalaci babyboxu umístěného v Karlovarské krajské nemocnici, a.s. – Karlovy Vary, který je určen pro občanské sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM, Praha. 

Rozpočtovou změnu č. 124/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 32.268,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Úhradu výdajů 
za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“.

Rozpočtovou změnu č. 125/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 150.000,-- Kč. Neinvestiční příspěvek je určen pro Volejbalový sportovní klub ISŠTE Sokolov 
na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Barevný minivolejbal“.

Rozpočtovou změnu č. 126/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové výši ± 10.000,-- Kč. Neinvestiční příspěvek je určen pro Asociaci pro mezinárodní otázky o.s., Praha 1, na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí žáků středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na „Pražském studentském summitu“.

Rozpočtovou změnu č. 127/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové výši ± 50.000,-- Kč. Neinvestiční příspěvek je určen pro bit cz training, s.r.o., Praha 2, na částečné pokrytí výdajů souvisejících s udržitelností projektu „Správná volba oboru – začátek dobré kariéry“.

Rozpočtovou změnu č. 128/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové výši ± 10.000,-- Kč. Neinvestiční příspěvek je určen pro HigBic s.r.o., Veselí nad Moravou, na částečné pokrytí výdajů souvisejících s Mezinárodním sportovním projektem na podporu onkologicky nemocných dětí „Na kole dětem“. 

Rozpočtovou změnu č. 129/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 599.208,72 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 130/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 382.320,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2012, vyhlášený pod č.j. 27476/2010-27“, a to pro Svobodnou chebskou školu, základní školu a gymnázium s.r.o. Cheb v částce 169.920,-- Kč, Soukromou obchodní akademii Podnikatel, spol. s r.o. Karlovy Vary v částce 94.400,-- Kč 
a Gymnázium, základní školu a mateřskou školu Mánesova s.r.o. Sokolov v částce 118.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 132/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 17.930.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů ve školství v období II. čtvrtletí 2012 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 133/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.316.853,-- 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 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 
a to pro Střední odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice ve výši 678.904,20 Kč 
a Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 637.948,80 Kč.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 131/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 96.612,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, určené na financování programu „Prevence rizikového chování“. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace zřizované obcemi Karlovarského kraje, a to Základní školu Františkovy Lázně, Česká 39/1, v částce 55.144,-- Kč a 3. Základní školu Cheb, Malé náměstí 2287/3, v částce 41.468,-- Kč.

Termín kontroly: 7.5.2012

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


4. Odepsání nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 327/04/12

- souhlasí s odpisem nákladů na zmařenou investici příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově ve výši 165.000,-- Kč

Zodpovídá: Ing. Monika Šumová, ředitelka příspěvkové organizace


5. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


6. Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov – účelový finanční dar a nájem bytových jednotek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 328/04/12

- souhlasí s nabytím účelového finančního daru do vlastnictví Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov ve výši 399.840,-- Kč na financování nájmu samostatného bydlení

- souhlasí s uzavřením smluv o nájmu tří bytových jednotek s dosavadními nájemci

Zodpovídá: Mgr. Petr Zmuda, ředitel příspěvkové organizace 



7. Integrovaná střední škola Cheb – zvýšení neinvestičního příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 329/04/12

- schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 2.220.000,-- Kč příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na náklady sankcí za chybně realizované projekty 

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu krajského úřadu připravit pro Radu Karlovarského kraje 
dne 23.4.2012 ke schválení návrh žaloby v občanskoprávním sporu na vymáhání škody vzniklé příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb uhrazením sankce na bývalém vedení 
a zaměstnancích této příspěvkové organizace, v souvislosti s trestním řízením s nimi vedeným

Termín kontroly: 7.5.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního


8. Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Dětský domov Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 330/04/12

- schvaluje

	výsledek hospodaření k 31.12.2011 ve výši 483.792,45 Kč

úhrn aktiv a pasiv k 31.12.2011 ve výši 5.793.742,02 Kč
příspěvkové organizace Dětský domov Cheb

	předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Dětský domov Cheb (předávající) a Dětský domov Horní Slavkov (nabyvatel)


	příděl výsledku hospodaření příspěvkové organizace Dětský domov Cheb ve výši 290.275,45 Kč 
do rezervního fondu a 193.517,-- Kč do fondu odměn nástupnické organizace


Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 


9. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 331/04/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 400.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 987.234,-- Kč příspěvkové organizace Domov mládeže 
a školní jídelna Karlovy Vary na výměnu oken a meziokenních výplní na budově školy 

Zodpovídá: Mgr. Jan Klikar, ředitel příspěvkové organizace


10. Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., o prominutí smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 332/04/12

- souhlasí s nevyhověním žádosti o prominutí smluvní pokuty ve výši 50.000,-- Kč, včetně příslušenství k pokutě ve formě penále, za porušení smluvních povinností, plynoucích z uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby, s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 333/04/12

- schvaluje seznam investičních akcí na silnicích II. a III. třídy určených k předfinancování 
na základě Smlouvy o úvěru č. 25/FP/2010:
	II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb
	II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín
	II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa


Termín kontroly: 22.10.2012

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


12. Návrh na udělení dotací pro rok 2012 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 334/04/12

- souhlasí s rozdělením dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, v roce 2012 – I. kolo, dle návrhu č. 1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované rozdělení dotací ke schválení 

Termín kontroly: 21.5.2012

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


13. „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky 
– zpracování projektové dokumentace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 335/04/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje 
a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“. Nabídka uchazeče: HELIKA a.s., 
IČO 60194294, Beranových 65, 199 21 Praha 9, s nabídkovou cenou 2.310.000,-- Kč včetně DPH

  - schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže HELIKA a.s., IČO 60194294, Beranových 65, 199 21 Praha 9, s nabídkovou cenou 2.310.000,-- Kč včetně DPH, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o dílo mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže HELIKA a.s., IČO 60194294, Beranových 65, 199 21 Praha 9, po marném uplynutí lhůty pro podání námitek  

Termín kontroly:18.6.2012

Zodpovídá: Ing. arch Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


14. Příspěvek Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 336/04/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s., na zajištění sociální služby rané péče v Karlovarském kraji ve výši 90.000,-- Kč  

- ukládá odboru sociálních věcí, zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 18.6.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


15. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.4.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 337/04/12

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.4.2012:

Návrh programu:

A.	Volba návrhové komise
B. 	Volba ověřovatelů zápisu
C.	Schválení programu jednání
D.	Informace o zániku mandátu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a složení slibu nového člena Zastupitelstva Karlovarského kraje

	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.4.2012
	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 9.1.2012 do 8.3.2012
	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady

Zpráva výboru pro regionální rozvoj
Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci
Zpráva finančního výboru (bude předloženo dodatečně)
Zpráva výboru pro národnostní menšiny (bude předloženo dodatečně)
Zpráva kontrolního výboru
	Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru
	Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotky dobrovolných hasičů města Loket
	Rozpočtové změny

Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2012
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
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
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
Informace o ukončení prací na projektu „Moderní střední školy - moderní sportovní areály Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze
	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
Informace o ukončení prací na projektu „Zateplení objektu Dětského domova Cheb“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov a závěrečném vyúčtování přípravné fáze 
	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
Projekt „Zřízení Česko - německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz 
a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko - český hudebně - nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“
	Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – Závěrečná zpráva
Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2012
Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s., v roce 2012 na realizaci projektu „Rozšíření cyklopůjčoven v Karlovarském kraji“
Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji - Pravidla
	Program obnovy venkova 2011 - zpráva o výsledcích realizace
Program obnovy venkova 2012 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3
Návrh na udělení dotací pro rok 2012 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo (bude předloženo dodatečně)
Vědeckotechnický park Karlovarského kraje – pověření KARP, p.o. administrací a přípravou žádosti o dotaci
Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery
34.	Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím při zajištění veřejné služby v roce 2012	
35.	Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
36.	Dodatek č. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
37.	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
38.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 na pozemku st.p.č. 32 
v k. ú. Dřenice u Chebu
39.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje
40.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Kynšperk 
nad Ohří a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku města Kynšperk nad Ohří do majetku Karlovarského kraje
41.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Královské Poříčí 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Královské Poříčí do majetku Karlovarského kraje
42.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Děpoltovice a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Děpoltovice do majetku Karlovarského kraje
43.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky v k. ú. Střížov 
u Chebu, k. ú. Cheb a k. ú. Dřenice u Chebu
44.	Bezúplatný převod nemovitostí 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
45.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 242/1 
v k. ú. Cheb
46.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 211/9 v k. ú. Háje u Chebu
47.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 211/8 včetně budovy bez čp/če v k. ú. Háje u Chebu
48.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 175 
v k. ú. Lesov
49.	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
50.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Olšová Vrata
51.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 465/8 v k. ú. Olšová Vrata
52.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Sokolov
53.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 548/8 v k. ú. Hroznětín
54.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského Kraje v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“
55.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 4030/26, 
p.p.č. 4030/41 a p.p.č. 4029/35 v k. ú. Hranice u Aše
56.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 951/6 
v k. ú. Nadlesí
	57.		Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 4121/13 a p.č. 4121/25 v k. ú. Sokolov
58.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Hranice u Aše – Pozemkový fond ČR
59.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Královské Poříčí – Pozemkový fond ČR
60.	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb
61.	Zrušení části usnesení č. ZK 182/06/11 ze dne 16.06.2011 – Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Horní Slavkov a Bošířany
62.	Smlouva o smlouvě budoucí darovací na darování technického zhodnocení – podpora samostatného bydlení město Luby (bude předloženo dodatečně)
	Projekt „ArchaeoMontan“ 

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu
64.	Projekt „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria a vytvoření environmentálně-naučné stezky Národní kulturní památky Jeroným“ – schválení finančního krytí 
a podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, do Prioritní osy 7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblasti podpory - 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje město Loket
	Veletrhy, prezentace a workshopy Karlovarského kraje v II. – IV. čtvrtletí 2012
Projekt „Krajské multimediální informační centrum“
- Zrušení usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 329/12/10
	Hornická kulturní krajina Krušnohoří – Společné prohlášení o spolupráci (bude předloženo dodatečně)
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední odborná škola logistická 
a střední odborné učiliště Dalovice
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2012
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
Sloučení příspěvkových organizací Základní umělecká škola Žlutice a Základní škola praktická Žlutice
Sloučení příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary a Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary
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
Akční plán koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství
Různé

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


16. Smlouva o spolupráci mezi Karlovarským krajem a VEMEX Energie a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 338/04/12

- schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a VEMEX Energie a.s., 
IČO 28903765 v předloženém znění

- pověřuje náměstka hejtmana, Mgr. Jaroslava Borku, podpisem Smlouvy o spolupráci

Termín kontroly: 21.5.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


17. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 244 
v k. ú. Střížov u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 339/04/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 244, která byla oddělena geometrickým plánem č. 232-77/2011 z původního pozemku p.p.č. 244 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 244/3 o výměře 18 m2 v k. ú. Střížov u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Ing. Ivanem Hovorkou 
a Ing. Radmilou Hovorkovou, oba bytem Chebská 82, PSČ 351 01 Františkovy Lázně (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 10.940,-- 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 společného jmění manželů Hovorkových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.p.č. 244, která byla oddělena geometrickým plánem č. 232-77/2011 z původního pozemku p.p.č. 244 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 244/3 o výměře 18 m2 v k. ú. Střížov u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Ing. Ivanem Hovorkou a Ing. Radmilou Hovorkovou, oba bytem Chebská 82, PSČ 351 01 Františkovy Lázně (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 10.940,-- 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 společného jmění manželů Hovorkových

- 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


18. Záměr kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí ve vlastnictví společnosti KUKAL & UHLÍŘ s.r.o. – k. ú. Zelená Hora u Kraslic

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 340/04/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitost ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 690/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 162-107/2011 z původního pozemku p.p.č. 690/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 779 o výměře 94 m2 v k. ú. Zelená Hora u Kraslic a obci Kraslice) s nemovitostí ve vlastnictví společnosti KUKAL & UHLÍŘ s.r.o. (tj. část pozemku p.p.č. 644/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 162-107/2011 z původního pozemku p.p.č. 644/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 644/4 o výměře 94 m2 v k. ú. Zelená Hora u Kraslic a obci Kraslice) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako druhý směňující na straně jedné) a společností KUKAL & UHLÍŘ s.r.o., se sídlem Kraslice, Tisová 241, PSČ 358 01, IČO 18248926, (jako první směňující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedenou nemovitost ve svém vlastnictví na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 690/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 162-107/2011 z původního pozemku p.p.č. 690/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 779 o výměře 94 m2 v k. ú. Zelená Hora u Kraslic a obci Kraslice) s nemovitostí 
ve vlastnictví společnosti KUKAL & UHLÍŘ s.r.o. (tj. část pozemku p.p.č. 644/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 162-107/2011 z původního pozemku p.p.č. 644/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 644/4 o výměře 94 m2 v k. ú. Zelená Hora u Kraslic a obci Kraslice) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné) a společností KUKAL & UHLÍŘ s.r.o., se sídlem Kraslice, Tisová 241, PSČ 358 01, IČO 18248926, (jako první směňující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedenou nemovitost ve svém vlastnictví na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

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

Termín kontroly: 3.9.2012

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


19. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Hranice u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 341/04/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků p.p.č. 2167/5 o výměře 69 m2, p.p.č. 4029/51 o výměře 106 m2, p.p.č. 4029/37 o výměře 2 m2, p.p.č. 4029/18 
o výměře 4 m2, p.p.č. 4029/19 o výměře 62 m2, p.p.č. 4029/20 o výměře 15 m2, p.p.č. 4029/21 o výměře 130 m2, p.p.č. 4029/22 o výměře 20 m2, p.p.č. 4029/23 o výměře 6 m2, p.p.č. 4029/24 o výměře 50 m2, p.p.č. 4029/25 o výměře 16 m2, p.p.č. 4029/26 o výměře 289 m2, p.p.č. 4029/27 o výměře 158 m2, p.p.č. 4029/28 o výměře 75 m2, p.p.č. 4029/29 o výměře 4 m2, p.p.č. 4029/30 o výměře 78 m2, p.p.č. 4029/32 
o výměře 68 m2, p.p.č. 4029/33 o výměře 3 m2, p.p.č. 4030/42 o výměře 3 m2, p.p.č. 4030/43 o výměře 23 m2 a p.p.č. 4030/44 o výměře 30 m2, v k. ú. Hranice u Aše a obci Hranice, formou kupní smlouvy mezi Ing. Václavem Benediktem, bytem Římská 1240/39, PSČ 120 00 Praha - Vinohrady 
(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 
363.300,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Ing. Václava Benedikta do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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


20. 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 342/04/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1642/41 v k. ú. Stanovice, silnice č. III/2088 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 455-25/2010 ze dne 18.05.2010 (umístění inženýrských sítí – 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 silničním pozemkům p.p.č. 2519/1 a p.p.č. 2519/2 v k. ú. Hroznětín, silnice č. III/22136 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu č. 1360-1663/2011 ze dne 26.10.2011 (umístění inženýrských sítí – telefonní přípojka, telekomunikační kabel), 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. 992/1 v k. ú. Otovice u Karlových Var, silnice č. III/22134 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu č. 802-812/2011 ze dne 26.10.2011 (umístění inženýrských sítí – optický kabel, telekomunikační kabel), 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. 4285/1 v k. ú. Žlutice, silnice č. II/193 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 693-2771/2011 ze dne 02.11.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel VN), 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


21. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Těšovice do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Těšovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 343/04/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku 
p.č. 1356/2 o výměře 368 m2, části pozemku p.č. 1375/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 510-88/2011 z původního pozemku p.č. 1375/1 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.č. 1375/1 o výměře 2033 m2 a části pozemku p.č. 1447/2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 506-33/2011 z původního pozemku p.č. 1447/2 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.č. 1447/2 o výměře 4650 m2, vše  v k. ú. a obci Sokolov včetně stavby komunikace o celkové délce 0,335 km, formou darovací smlouvy mezi obcí Těšovice, se sídlem Těšovice 1, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00670715, zastoupenou Jiřím Halberštátem, starostou obce (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 včetně stavby komunikace z vlastnictví obce Těšovice do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést koncovou část stavby původní silnice č. III/00630 o celkové délce 0,240 km v k. ú. a obci Těšovice včetně všech součástí a příslušenství formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Těšovice, se sídlem Těšovice 1, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00670715, zastoupenou Jiřím Halberštátem, starostou obce 
(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou část stavby silnice č. III/00630 včetně součástí a příslušenství na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou stavbu silnice včetně součástí 
a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Těšovice 
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod koncové části stavby původní silnice č. III/00630 o celkové délce 0,240 km v k. ú. a obci Těšovice včetně všech součástí a příslušenství formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Těšovice, se sídlem Těšovice 1, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00670715, zastoupenou Jiřím Halberštátem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou část stavby silnice č. III/00630 včetně součástí a příslušenství na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou stavbu silnice včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Těšovice

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

Termín kontroly: 17.9.2012

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


22. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 344/04/12

- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací movitého majetku dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Ing. Pavlu Novákovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace; Danieli Lindenbergovi, řediteli Domova 
pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace; Olze Rožcové, ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace; MUDr. Luďku Nečesanému, MBA, řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v návrhu

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací: Ing. Pavel Novák, Daniel Linderberg, 
Olga Rožcová, MUDr. Luděk Nečesaný, MBA


23. Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Střední průmyslové školy Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 345/04/12

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej neupotřebitelného movitého majetku, a to osobního automobilu Škoda Felicia, rok výroby 2001, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední průmyslovou školou Loket, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění – pan Patrik Beránek, s místem podnikání Sadová 192, 357 03 Svatava 
(jako kupujícím na straně druhé), za nejvyšší nabídnutou cenu 10.500,-- Kč, a tím převést movitý majetek z majetku Karlovarského kraje dle návrhu 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 10.500,-- Kč, získané prodejem movitého majetku specifikovaného v návrhu zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Loket, Ing. Bc. Daně Krulišové, uzavřít kupní smlouvu
	
Termín kontroly: 20.8.2012

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


24. Záměr Letiště Karlovy Vary s.r.o., prodat movitý majetek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 346/04/12

- bere na vědomí oznámení záměru společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., prodat movitý majetek 
ve vlastnictví Karlovarského kraje v souladu se zněním čl. VII. odst. 5. písm. i) Smlouvy o nájmu podniku – Letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního letiště Karlovy Vary. Jedná 
se o osobní automobil Škoda Octavia 1,8 SLX 20V v pořizovací hodnotě 493.098,-- Kč. Uvedeno 
do provozu v lednu 1998.

- souhlasí s prodejem movitého majetku dle aktuálních cen ojetých vozidel na trhu

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků, získaných prodejem osobního automobilu Škoda Octavia 1,8 SLX 20V společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., na pořízení nového technického vybavení a zařízení letiště
	
Termín kontroly: 23.7.2012

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


25. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 950/1, k. ú. Teplička, 
pro kanalizační přípojku, ve prospěch stavby „Kanalizační přípojka pro objekt na st.p.č. 47, k. ú. Teplička“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 347/04/12

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 950/1, k. ú. Teplička,  která je ve vlastnictví obce Teplička mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Muzeum Karlovy Vary, p.o. (jako stranou budoucí oprávněnou) a obcí Teplička (jako stranou budoucí povinnou), a to za jednorázovou úhradou ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem soudního znalce

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, Ing. Lence Zubačové, uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Termín kontroly: 7.5.2012 

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


26. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1576/1, k. ú. Cheb, 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 348/04/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 1576/1, k. ú. Cheb, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které je navrhováno umístění kabelového vedení NN (nízkého napětí) a přípojkové skříně v pilíři, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu 
ve výši 1.000,-- Kč (bez DPH), stanovenou výpočtem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovanou střední školou Cheb, p.o., IČO 00077461 
(jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou společností SEG s.r.o., IČO 46883657 (jako stranou oprávněnou)

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, PhDr. Miroslavu Liškovi, uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene

Termín kontroly: 7.5.2012 

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


27. Umístění pamětní desky lékaři Karlu Josefu Heidlerovi v areálu sokolovské nemocnice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 349/04/12

- souhlasí s umístěním pamětní desky lékaře a balneologa Karla Josefa Heidlera v areálu Nemocnice Sokolov dle návrhu

- ukládá odboru správa majetku, informovat město Sokolov o svém souhlasu s umístěním pamětní desky dle návrhu

Termín kontroly: 18.6.2012 

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


28. Dodatek II. ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu Obnova hradu Libá

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 350/04/12

- schvaluje Dodatek II. ke Smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu Obnova hradu Libá, uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností RENOVUM, s.r.o., dne 18.8.2010

Termín kontroly: 18.6.2012

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


29. Hornická kulturní krajina Krušnohoří – Společné prohlášení o spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 351/04/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění Společného prohlášení Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a hornických měst Jáchymov, Boží Dar, Abertamy, Horn￭ Blatn￡Horní Blatná, Krupka a obce Měděnec ve věci spolupráce na nominaci „Hornické kulturní krajiny Krušnohoří“ na zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO
	 
Termín kontroly: 18.6.2012

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


30. Vyhlášení neanonymní veřejné soutěže „Výtvarný návrh marketingové značky (brandu) Karlovarského kraje pro účely propagace jako turistické destinace“
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení návrhů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 352/04/12

- schvaluje vyhlášení neanonymní veřejné soutěže na výtvarný návrh marketingové značky (brandu) Karlovarského kraje pro účely propagace jako turistické destinace  

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání grafických návrhů

- jmenuje členy komise pro posouzení doručených návrhů
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Elena Hávová		- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen: Petr Židlický			- náhradník: Mgr. Tomáš Šretr
- člen: Ing. Jan Tlučhoř			- náhradník: Ing. Jan Petrtyl
- člen: doc. ak. mal. František Steker 	- náhradník: akad. mal. Ditta Jiřičková

Termín kontroly: 18.6.2012

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


31. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření videoprezentace Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- 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 353/04/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Vytvoření videoprezentace Karlovarského kraje“  

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vytvoření videoprezentace Karlovarského kraje“  

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Petr Židlický 			- náhradník: Ing. Radim Adamec  
- člen: Anna Klímová			- náhradník: Mgr. Veronika Vodičková

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Ing. Josef Hora
- člen: Ing. Karel Jakobec 		- náhradník: Petr Kuliš		
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Monika Dohnalová		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík	
- člen: Ing. Elena Hávová		- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen: Petr Židlický			- náhradník: Mgr. Veronika Vodičková

Termín kontroly: 18.6.2012

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


32. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření turistického portálu Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- 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 354/04/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Vytvoření turistického portálu Karlovarského kraje“  

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vytvoření turistického portálu Karlovarského kraje“  

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Petr Židlický 			- náhradník: Ing. Radim Adamec  
- člen: Anna Klímová			- náhradník: Mgr. Veronika Vodičková

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Ing. Josef Hora
- člen: Ing. Karel Jakobec 		- náhradník: Petr Kuliš		
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Monika Dohnalová		- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík	
- člen: Ing. Elena Hávová		- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen: Petr Židlický			- náhradník: Mgr. Veronika Vodičková

Termín kontroly: 18.6.2012

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


33. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 355/04/12

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

- ukládá odboru zdravotnictví a vedení Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o., předložit do 30.4.2012 radě materiál s návrhem řešení ztráty z roku 2011

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


34. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 356/04/12

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

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


35. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Udělení souhlasu společnosti NEMOS Sokolov s.r.o., s ukončením poskytování zdravotní péče v odbornosti nukleární medicína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 357/04/12

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

- souhlasí, v souladu s článkem 10.6. smlouvy o nájmu části podniku, uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a NEMOS Sokolov s.r.o., za účasti Karlovarského kraje, s ukončením poskytování zdravotní péče v odbornosti nukleární medicína v nemocnici Sokolov, provozované společností NEMOS Sokolov s.r.o., a to s účinností od 1.7.2012

Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, předseda představenstva 


36. Partnerství příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov v projektu „Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků“ společnosti COMTES FHT a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 358/04/12

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství 
a jeho výsledků“ společnosti COMTES FHT a.s., v rámci 35. výzvy Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy pro předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.3 Lidské zdroje 
ve výzkumu a vývoji, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků“ ve výši 14.774.827,35 Kč, kdy projekt je financován z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- souhlasí, aby partnerem projektu s finančním příspěvkem ve výši 1.552.538,55 Kč byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků“ mezi společností COMTES FHT a.s. a příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Ostrov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, předložit formulář „Souhlas zřizovatele s finančním partnerstvím v projektu financovaném z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 23.7.2012  

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


37. Projekt „Malá farma“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 359/04/12

- bere na vědomí projektový záměr „Malá farma“ příspěvkové organizace Školní statek 
a krajské středisko ekologické výchovy Cheb v rámci 1. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II, prioritní osa 1 – počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality 
ve vzdělávání, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Leoše Horčičku, ředitele příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, vedoucím projektu „Malá farma“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Malá farma“ byla příspěvková organizace Školní statek 
a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Malá farma“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Malá farma“ ve výši cca 2.800.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 18.6.2012     

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


38. Projekt „Jazyky jinak“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 360/04/12

- bere na vědomí projektový záměr „Jazyky jinak“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost II, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, vedoucím projektu „Jazyky jinak“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Jazyky jinak“ byla příspěvková organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Jazyky jinak“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Jazyky jinak“ v maximální výši 4.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 18.6.2012      

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

39. Projekt „SMART Board ve výuce cizích jazyků“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 361/04/12

- bere na vědomí projektový záměr „SMART Board ve výuce cizích jazyků“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost II, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a konstatuje, 
že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, vedoucím projektu „SMART Board ve výuce cizích jazyků“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „SMART Board ve výuce cizích jazyků“ byla příspěvková organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „SMART Board ve výuce cizích jazyků“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „SMART Board ve výuce cizích jazyků“ 
v maximální výši 3.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 18.6.2012     

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


40. Projekt „Sejdeme se mezi řádky“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 362/04/12

- bere na vědomí projektový záměr „Sejdeme se mezi řádky“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost II, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, vedoucím projektu „Sejdeme se mezi řádky“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Sejdeme se mezi řádky“ byla příspěvková organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Sejdeme se mezi řádky“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Sejdeme se mezi řádky“ v maximální výši 
4.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 18.6.2012     

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


41. Vyřazení uchazečů z konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov a Dětský domov Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 363/04/12

- bere na vědomí zápisy z jednání konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov a Dětský domov Mariánské Lázně 
dle návrhu 

- schvaluje vyřazení uchazeče Mgr. Jozefa Dido z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, a to pro nesplnění zákonných předpokladů stanovených pro výkon dané činnosti

- schvaluje vyřazení uchazečky Marie Bőhmové z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně, a to pro nesplnění zákonných předpokladů stanovených pro výkon dané činnosti a obsahových náležitostí přihlášky  

- 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 


42. Jmenování členů konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.






43. Doplnění Krajské pracovní skupiny Karlovarského kraje pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 364/04/12

- jmenuje Ing. Lenku Láskovou členkou Krajské pracovní skupiny Karlovarského kraje pro výběr 
a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí a zároveň odvolává z této funkce 
Ing. Věru Ježkovou

- ukládá Ing. Marii Tomsové, vedoucí odboru kanceláře ředitele úřadu, zajištění tohoto usnesení 
po technické stránce

Termín kontroly: 4.6.2012

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


44. Vyjádření k oznámení záměru „Změna DP Nová Ves u Křižovatky (60234) a zahájení HČ (hornické činnosti) na ložisku Skalná – Karel – předpolí (B3 114 400)“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 365/04/12

- vydává k oznámení záměru „Změna DP Nová Ves u Křižovatky (60234) a zahájení HČ na ložisku Skalná – Karel – předpolí (B3 114 400)“ toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Změna DP Nová Ves u Křižovatky (60234) a zahájení HČ na ložisku Skalná – Karel – předpolí (B3 114 400)“ 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


45. Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s., pro rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 366/04/12

- schvaluje Dohodu o spolupráci při řešení pilotního projektu Karlovarského kraje a společnosti 
EKO-KOM, a.s., v roce 2012 včetně rozdělení finančních prostředků ve výši 1.450.000,-- Kč v předloženém znění 

Termín kontroly: 21.5.2012

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





46a) Smlouva o propagaci obchodního jména

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 367/04/12

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společností BAUSTAV a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 7.5.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


46b) Udělení plné moci Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, ve věci zastupování Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 368/04/12

- souhlasí s postupem ve věci žaloby Kristýny Braun, manželů Zdeňka a Jany Pěnkavových, Patricie Pěnkavové a Terezy Pěnkavové o úhradu bezdůvodného obohacení v celkové částce 2.191.085,-- Kč 
za užívání pozemků žalobců při stavbě silnice II/217 – obchvat Hranice-Ebmath Hranice

- pověřuje hejtmana k udělení plné moci Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, ke všem právním úkonům týkajících se žalob Kristýny Braun, manželů Zdeňka 
a Jany Pěnkavových, Patricie Pěnkavové a Terezy Pěnkavové o úhradu bezdůvodného obohacení v celkové částce 2.191.085,-- Kč za užívání pozemků žalobců při stavbě silnice II/217 – obchvat 
Hranice-Ebmath Hranice

Termín kontroly: 8.10.2012

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


46c) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Centrální dodávka elektrické energie pro Karlovarský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, případně 
pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Karlovarským krajem“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 369/04/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Centrální dodávka elektrické energie 
pro Karlovarský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Karlovarským krajem“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče „ELIMON a.s.“ s nabídkovou cenou 1,385 Kč/kWh. Cena silové elektřiny je bez DPH, 
bez daně z elektřiny a případných dalších daní.

- schvaluje uzavření „Dohody“ na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže „ELIMON a.s.“ s nabídkovou cenou 1,385 Kč/kWh po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, dle přílohy

- pověřuje náměstka Mgr. Jaroslava Borku podpisem „Dohody“ s vítězem soutěže „ELIMON a.s.“ s nabídkovou cenou 1,385 Kč/kWh po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 21.5.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



