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


USNESENÍ

ze 14. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. dubna 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:10 do 10:54 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Havel, Ing. Navrátil (do 8:37 hod.), p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Havel, p. Čermák (od 9:02 do 9:29 hod.)
Omluveni:		PaedDr. Novotný
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.4.2012		RK 372/04/12
	Poskytnutí daru Lence Maruškové						RK 373/04/12
	Poskytnutí daru TJ Agro Cheb na konání 20. Ročníku Světového poháru 		RK 374/04/12
spřežení
	Rozpočtové změny								RK 375/04/12
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 376/04/12
pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 377/04/12
pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů 
Karlovarského kraje ev. číslo D 144/2012
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Českou 	RK 378/04/12
basketbalovou federaci o.s.
	Podání trestního oznámení na neznámého pachatele				RK 379/04/12
	Prominutí pohledávky za povinným Františkem Ulrichem				RK 380/04/12
	Prominutí pohledávky za povinnou SOLIDE TRANS, s.r.o.			RK 381/04/12
	Prominutí pohledávky za povinným Tommi Logistics, s.r.o.			RK 382/04/12
	Prominutí pohledávky za povinným BETON CAR, s.r.o.				RK 383/04/12
	Žádost Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, 	RK 384/04/12
okres Karlovy Vary, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci 
realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/01.0003
	Žádost Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, 	RK 385/04/12
příspěvkové organizace, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové 
kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo 
CZ.1.07/1.2.11/01.0001
	Návrh žaloby na vymáhání škody vzniklé příspěvkové organizaci Integrovaná 	staženo
střední škola Cheb v souvislosti s trestním řízením vedeným proti jejím bývalým 
zaměstnancům
	Schválení dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu 			RK 386/04/12
a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost uzavřené dne 21.12.2007 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 11.7.2008
	Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti 	RK 387/04/12
odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
	Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 		staženo
regionu soudržnosti Severozápad na akci „Centrum odborného a praktického 
vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Vyhodnocení nabídek ke spolupráci v projektu Zavedení ekologické veřejné 	bez usnesení
dopravy v Karlovarském kraji
	Souhlas s tarifem MHD Cheb na vybraných linkách zařazených do dopravní 	RK 388/04/12
obslužnosti Karlovarského kraje
	Prominutí pohledávky za povinným Taweko, spol. s r.o.				RK 389/04/12
	Dopravní terminál Mariánské Lázně – Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci 	RK 390/04/12
stavby „Dopravní terminál Mariánské Lázně“
	Dopravní terminál Mariánské Lázně – Dodatek č. 2 Smlouvy 			RK 391/04/12
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Informace o postupu prací na Programu rozvoje Karlovarského kraje 		RK 392/04/12
2014 – 2020
	Oznámení o připojení Karlovarského kraje k žádosti o vydání stavebního 		RK 393/04/12
povolení stavby „Karlovy Vary – Cyklostezka Ohře, úsek Kaufland – Interspar“
	Příspěvek organizaci Síť mateřských center o.s.					RK 394/04/12
	Projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou 		RK 395/04/12
dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ – úhrada výdajů na opravy závad 
bytů zvláštního určení vyplývající z neplnění povinností firmy STIOB, s.r.o.
	Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních 	RK 396/04/12
neziskových organizací – začleňování seniorů do společnosti
	Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby 	RK 397/04/12
s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ - schválení návrhu 
smlouvy o spolupráci
	Podstatná změna Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském 	RK 398/04/12
kraji společně plánujeme sociální služby“, reg. č. CZ.1.04./3.1.00/05.00060
	Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-45/2012 na projekt 	RK 399/04/12
„Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území 
Karlovarského kraje“
	Snížení kapacity Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace		RK 400/04/12
	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „DOZP 	RK 401/04/12
SOKOLÍK – vybavení interiérů po celkové rekonstrukci“
	Centrální dodávka elektrické energie pro Karlovarský kraj			RK 402/04/12
- informace o uplynutí lhůty pro podání námitek
- schválení uzavření „Dohody o sdružených službách dodávky elektřiny“
	Příprava zadávacího řízení - Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského staženo
kraje
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
- schválení hodnotících kritérií a vah
- schválení subjektů obeslání výzvou
	Příprava zadávacího řízení – Administrátor veřejné zakázky „Centrální nákup 	RK 403/04/12
elektrické energie na období 2013 – 2015“ 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
- schválení hodnotících kritérií a vah
- schválení subjektů obeslání výzvou
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 404/04/12
p.p.č. 2048/95 a p.p.č. 2048/96 v k. ú. Drmoul
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 405/04/12
v k. ú. Nejdek
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním RK 406/04/12
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
	Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitého majetku ze dne 		staženo
7.11.2008 ev. č. 322/2008 a dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva 
jako práva věcného ze dne 7.11.2008 event. číslo smlouvy 321/2008
	Přerozdělení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	RK 407/04/12
památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012
	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		staženo
nemocnice a.s.: Odměny členů dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s.
	Systém prohlídek těl zemřelých							RK 408/04/12
	Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních 	RK 409/04/12
škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
	Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 	RK 410/04/12
zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
	Změna složení Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje		RK 411/04/12
	Příspěvky subjektům v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Karlovarského 	RK 412/04/12
kraje na rok 2012
	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pedagogické fakultě	RK 413/04/12 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
	Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Nadací 	bez usnesení
Open Society Fund Praha
	Projekt „Fyzika je všude kolem nás“ příspěvkové organizace Gymnázium 	RK 414/04/12
Sokolov
	Projekt „Prométheovo poselství poznání – rozvoj podmínek pro názorné 		RK 415/04/12
vzdělávání a praktické dovednosti žáků“ příspěvkové organizace Gymnázium 
Cheb
	Projekt „Technika je zábava“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola 	RK 416/04/12
Ostrov
	Projekt „Tvorba výukových video modulů s jazykovou variací pro podporu 	RK 417/04/12
nových forem výuky žáků“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola 
Ostrov
	Projekt „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“ příspěvkové 	RK 418/04/12
organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Projekt „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku“ 	RK 419/04/12
příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Projekt „Pluto - technické vzdělávání na ISŠTE Sokolov“ příspěvkové 		RK 420/04/12
organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
	Projekt „TRITON – zamezení předčasného ukončení studia ohrožených žáků“ 	RK 421/04/12
příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická 
Sokolov
	Projekt „Inovace výuky přírodovědných předmětů na SPŠKS Karlovy Vary“ 	RK 422/04/12
příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská 
Karlovy Vary
	Místa poskytování výchovy a vzdělávání dětského domova, jehož činnost 	RK 423/04/12
vykonává příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
	Schválení poskytnutí podpory Karlovarskému kraji na projekt Aktualizace 	RK 424/04/12
dPP Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, 
Sokolov a Ostrov č. 10052581
	Udělení plné moci společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 		RK 425/04/12
k zastupování Karlovarského kraje pro projekt „Riziková území při extrémních 
přívalových srážkách“

62a)	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Domov 	RK 426/04/12
pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
62b)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění	RK 427/04/12 telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj“























  
          JUDr. Martin Havel v. r.  		 	                           Mgr. Jaroslav Borka v. r.
             náměstek hejtmana					 	               ověřovatel
            Karlovarského kraje















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 62 a)	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Domov 
pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

bod č. 62 b)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj“

Staženo z programu:

bod č. 15	Návrh žaloby na vymáhání škody vzniklé příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb v souvislosti s trestním řízením vedeným proti jejím bývalým zaměstnancům

bod č. 18	Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Centrum odborného a praktického vzdělávání 
ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

bod č. 35	Příprava zadávacího řízení - Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
- schválení hodnotících kritérií a vah 
- schválení subjektů obeslání výzvou

bod č. 40 	Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitého majetku ze dne 7.11.2008 
ev. č. 322/2008 a dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva jako práva věcného ze dne 7.11.2008 event. číslo smlouvy 321/2008

bod č. 42	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Odměny členů dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.4.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 372/04/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.4.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



2. Poskytnutí daru Lence Maruškové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 373/04/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 40.000,-- Kč Lence Maruškové na sportovní přípravu na LOH v Londýně v roce 2012

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Poskytnutí daru TJ Agro Cheb na konání 20. Ročníku Světového poháru spřežení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 374/04/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 80.000,-- Kč TJ Agro Cheb na konání 20. Ročníku Světového poháru spřežení

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 375/04/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 134/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 1.628.615,54 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rozpočtové prostředky jsou určeny k financování projektů globálního grantu 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. 

Rozpočtovou změnu č. 135/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 6.199.040,58 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené 
na financování projektů globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 136/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.258.644,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování realizace projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby 
(OP LZZ V.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 
3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb


Rozpočtovou změnu č. 137/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 150.000,-- Kč pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary na „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2012“

Rozpočtovou změnu č. 138/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 160.000,-- Kč pro Český volejbalový svaz na „Final Four Evropské volejbalové ligy žen“, které se uskuteční ve dnech 5. až 6.7.2012 v Karlových Varech

Rozpočtovou změnu č. 139/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.808.006,-- Kč na realizaci public relations aktivit 
pro Karlovarský kraj v oblasti Karlovarské krajské nemocnice, a.s.

Rozpočtovou změnu č. 140/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů souvisejících s konáním dodatečných voleb do Zastupitelstva obce Prameny vyhlášených na 7. dubna 2012

Rozpočtovou změnu č. 141/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku přijatého penále ve výši 3.183,-- Kč, projektu ERUDIK3-Vzdělávání pracovníků škol 
na Karlovarsku, realizovaného firmou SELLI s.r.o., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Rozpočtovou změnu č. 142/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.142.583,63 Kč z titulu přijetí 10. zálohy neinvestiční účelové dotace a o částku 149.980,-- Kč z titulu přijetí 5. zálohy investiční účelové dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 
2008 – 2012 (OP LZZ I.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 143/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.315.958,04 Kč z titulu přijetí 4. zálohy neinvestiční účelové dotace a o částku 300.000,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy investiční účelové dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ VI.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 144/2012
- navýšení příjmů a výdajů z titulu zapojení vratky v souvislosti s vyúčtováním příspěvku, poskytnutého na administraci Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 (OP LZZ I.) Agentuře projektového a dotačního managementu, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, ve výši 219.579,46 Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Projekt je realizován v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 
3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb. 



Rozpočtovou změnu č. 145/2012
- navýšení příjmů a výdajů z titulu zapojení vratky v souvislosti s vyúčtováním příspěvku, poskytnutého na administraci projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.) Agentuře projektového a dotačního managementu, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, ve výši 19.701,62 Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Projekt je realizován v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb. 

Rozpočtovou změnu č. 146/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru životního prostředí a zemědělství, kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 615.850,-- Kč z důvodu navýšení finančních prostředků určených 
pro poskytnutí neinvestičních příspěvků pro včelaře schválených usnesením č. RK 304/03/12 ze dne 
19. a 20.3.2012

Rozpočtovou změnu č. 147/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
± 41.181,-- Kč z důvodu pokrytí výdajů na výplatu dohody o provedení práce odborného konzultanta projektu Riziková území při extrémních přívalových srážkách

Rozpočtovou změnu č. 148/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.641.168,-- 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. 149/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet Individuálního projektu KK pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 (OP LZZ I.) za období 01 – 03/2012 
do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 42.269,36 Kč 
na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 150/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 500.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, rozpočtové prostředky budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci k předfinancování projektu realizovaného v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 151/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za období 01 – 03/2012 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 234.153,43 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to:
	Zvláštní účet Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1	                54.626,52 Kč
Zvláštní účet Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1 II.                    36.704,59 Kč

Zvláštní účet Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2                         30.514,13 Kč
Zvláštní účet Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2 II.                     9.169,53 Kč
Zvláštní účet Další vzdělávání pracovníků škol	 OP VK 1.3                    36.366,93 Kč
Zvláštní účet Další vzdělávání pracovníků škol OP VK 1.3 II.               15.581,87 Kč

Zvláštní účet Podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2    51.189,86 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Celkem                                                                                                   234.153,43  Kč

Rozpočtovou změnu č. 152/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách za období 01 – 03/2012 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 4.411,54 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 153/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje za období 01 – 03/2012 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 3.734,08 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 154/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 960.056,64 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování individuálního projektu Karlovarského kraje Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 155/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.) za období 01 – 03/2012 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 2.645,45 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 156/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 141.099,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rozpočtovou změnu č. 157/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 90.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., na poskytování služby rané péče v Karlovarském kraji v roce 2012.

Rozpočtovou změnu č. 158/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků za období 01 – 03/2012 do rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.064,26 Kč. Projekt je realizován 
a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 159/2012
- navýšení příjmů a výdajů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 72.287.000,-- Kč z důvodu přidělení účelové dotace z Ministerstva dopravy ČR určené ke krytí nákladů Karlovarského kraje 
na prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2012 

Rozpočtovou změnu č. 160/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 350.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii 4 – galerii fotografie na celoroční výstavní činnost

Rozpočtovou změnu č. 161/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 10.000,-- Kč. Neinvestiční příspěvek je určen pro Modrou hvězdu života – záchrannou vodní stanici potápěčů Karlovy Vary na částečné pokrytí výdajů souvisejících s organizací „Mistrovství České republiky v plavání s ploutvemi v roce 2012“.

Rozpočtovou změnu č. 162/2012
- 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 Evropský parlament mládeže v ČR na částečné pokrytí výdajů souvisejících s organizací „XIV. Národní výběrové konference“.

Rozpočtovou změnu č. 163/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 2.000,-- Kč. Neinvestiční příspěvek je určen 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na úhradu účastnického poplatku za reprezentační družstvo školy při soutěži Automobileum 2012.

Rozpočtovou změnu č. 164/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 260.260,10 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní umělecké škole A. Dvořáka Karlovy Vary.           

Rozpočtovou změnu č. 165/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 15.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Mariánské Lázně na úhradu části výdajů vzniklých při realizaci regionálního kola sportovních atletických her, malé kopané a odbíjené pro děti z dětských domovů.

Rozpočtovou změnu č. 166/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 2.220.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb k navýšení provozního příspěvku na pokrytí nákladů sankcí za chybně realizované projekty.           

Rozpočtovou změnu č. 167/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.473,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od Zařízení školního stravování Aš jako přeplatek pojistného na sociálním pojištění za rok 2011. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 168/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 130.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary na realizaci projektu: Aleš Veselý – plastiky a kresby

Rozpočtovou změnu č. 169/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 685.716,-- 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 příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb.

Rozpočtovou změnu č. 170/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 713.424,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkové organizace zřizované obcemi Karlovarského kraje, a to pro Základní školu a mateřskou školu Bečov nad Teplou ve výši 241.623,-- Kč, Základní školu Rotava ve výši 204.744,-- Kč a Základní školu 
M.C. Sklodowské a mateřskou školu Jáchymov ve výši 267.057,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci programu ve vzdělávání „Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2012“.

Rozpočtovou změnu č. 172/2012
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 99.999,60 Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s.

Rozpočtovou změnu č. 173/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 500.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii výtvarného umění Cheb na realizaci projektu: T. Winter: M. Jiránek (200.000,-- Kč) 
a Celoroční výstavní činnost (300.000,-- Kč)

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 171/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.701.093,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (rozpis 
na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Termín kontroly: 21.5.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 376/04/12

- schvaluje finanční příspěvek pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v celkové výši 2.300.000,-- Kč, z toho 1.500.000,-- Kč jako investiční příspěvek na stavební úpravy a 800.000,-- Kč jako neinvestiční příspěvek na pokrytí nákladů spojených se zásahy na komunikacích II. a III. třídy 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 20.8.2012
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje ev. číslo D 144/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 377/04/12

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajským sdružením hasičů Karlovarského kraje ev. číslo D 144/2012
Termín kontroly: 18.6.2012
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Českou basketbalovou 
federaci o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 378/04/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Českou basketbalovou federaci o.s., ve výši 160.000,-- Kč 
na „2. ročník Mezinárodní ceny Karlových Varů v basketbalu žen, který se uskuteční ve dnech 
8. až 10.6.2012 v Karlových Varech“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Českou basketbalovou federací o.s., ve výši 160.000,-- Kč

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Podání trestního oznámení na neznámého pachatele

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 379/04/12

- schvaluje podání trestního oznámení neznámého pachatele

Termín kontroly: 4.6.2012

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


9. Prominutí pohledávky za povinným Františkem Ulrichem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 380/04/12

- schvaluje prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 4.000,-- Kč za povinným Františkem Ulrichem, IČO 63813181, trvale bytem Jizerní Vtelno č.p. 107, 394 31 Krnsko

Termín kontroly: 4.6.2012

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


10. Prominutí pohledávky za povinnou SOLIDE TRANS, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 381/04/12

- schvaluje prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 3.000,-- Kč za povinnou SOLIDE TRANS, s.r.o., IČO 26387107, se sídlem Sportovní 578/4, 360 09 Karlovy Vary - Drahovice

Termín kontroly: 4.6.2012

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


11. Prominutí pohledávky za povinným Tommi Logistics, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 382/04/12

- schvaluje prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 4.000,-- Kč za povinným Tommi Logistics s.r.o., IČO 28262875, se sídlem Opuštěná 227/4, 602 00 Brno

Termín kontroly: 4.6.2012

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


12. Prominutí pohledávky za povinným BETON CAR, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 383/04/12

- schvaluje prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 3.000,-- Kč za povinným BETON CAR, s.r.o., IČO 26369656, se sídlem Kloknerova 2249/9, 148 00 Praha 4

Termín kontroly: 4.6.2012

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


13. Žádost Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/01.0003

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 384/04/12

- souhlasí s částečným prominutím povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a to ve výši 80 % 
z částky 481,-- Kč, tj. 385,-- Kč Základní škole Marie Curie-Sklodowské a mateřské škole Jáchymov, okres Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení částečné prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně a to ve výši 80 % z částky 481,-- Kč, tj. 385,-- Kč Základní škole 
Curie-Sklodowské a mateřské škole Jáchymov, okres Karlovy Vary

Termín kontroly: 21.5.2012

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


14. Žádost Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvkové organizace, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/01.0001

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 385/04/12

- souhlasí s částečným prominutím povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a to ve výši 90 % 
z částky 8.826,-- Kč, tj. 7.943,-- Kč Základní škole Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, 
Kollárova 19, příspěvkové organizaci

- souhlasí s prominutím povinnosti zaplatit penále ve výši 1.514,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně a to ve výši 100 % z této částky

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení částečné prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně a to ve výši 90 % z částky 8.826,-- Kč, tj. 7.943,-- Kč Základní škole 
Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvkové organizaci

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit penále 
ve výši 1.514,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně a to ve výši 100 % z této částky 

Termín kontroly: 21.5.2012

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


15. Návrh žaloby na vymáhání škody vzniklé příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb v souvislosti s trestním řízením vedeným proti jejím bývalým zaměstnancům

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


16. Schválení dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu 
při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uzavřené dne 21.12.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.7.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 386/04/12

- schvaluje znění dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu 
při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uzavřenou dne 21.12.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.7.2008
 
- schvaluje uzavření dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uzavřenou dne 21.12.2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.7.2008
Termín kontroly: 9.7.2012
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

17. Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 387/04/12

- bere na vědomí informaci k novému znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení přijetí a používání nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: 6.8.2012 

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


18. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


19. Vyhodnocení nabídek ke spolupráci v projektu Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení. 


20. Souhlas s tarifem MHD Cheb na vybraných linkách zařazených do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 388/04/12

- bere na vědomí informaci o připravované smlouvě mezi městem Cheb a dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., o používání tarifu MHD na vybraných linkách zařazených do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje

- souhlasí s aplikací tarifu MHD Cheb na vybraných linkách zařazených do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., na období do finální realizace projektu K3, dle návrhu 
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


21. Prominutí pohledávky za povinným Taweko, spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 389/04/12

- schvaluje prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 1.500,-- Kč za povinným Taweko, spol. s r.o., IČO 14704072, se sídlem Na Florenci 1686/9, Praha 

Termín kontroly: 21.5.2012

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


22. Dopravní terminál Mariánské Lázně – Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dopravní terminál Mariánské Lázně“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 390/04/12

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dopravní terminál Mariánské Lázně, ev. č. smlouvy 506/2011, dle návrhu

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dopravní terminál Mariánské Lázně, 
ev. č. smlouvy 506/2011, dle návrhu

Termín kontroly: 9.7.2012

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


23. Dopravní terminál Mariánské Lázně – Dodatek č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 391/04/12

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dle návrhu

Termín kontroly: 9.7.2012

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



24. Informace o postupu prací na Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 392/04/12

- bere na vědomí informaci o postupu prací na Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020

- schvaluje pro roky 2012 a 2013 provádění každoroční aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 pouze v části Akční plán

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


25. Oznámení o připojení Karlovarského kraje k žádosti o vydání stavebního povolení stavby „Karlovy Vary – Cyklostezka Ohře, úsek Kaufland – Interspar“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 393/04/12

- schvaluje dohodu Karlovarského kraje s městem Karlovy Vary ze dne 28.3.2012 o dodatečném připojení Karlovarského kraje k žádosti o vydání stavebního povolení stavby „Karlovy Vary 
– Cyklostezka Ohře, úsek Kaufland – Interspar“

- schvaluje oznámení o připojení Karlovarského kraje k žádosti o vydání stavebního povolení stavby „Karlovy Vary – Cyklostezka Ohře, úsek Kaufland – Interspar“, dle návrhu v příloze č. 1

- pověřuje hejtmana podpisem oznámení Stavebnímu úřadu v Karlových Varech, dle návrhu
Termín kontroly: 20.8.2012 
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


26. Příspěvek organizaci Síť mateřských center o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 394/04/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku organizaci Síť mateřských center o.s. na zajištění kampaně Společnost přátelská rodině ve výši 27.000,-- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
Termín kontroly: 9.7.2012
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí





27. Projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ – úhrada výdajů na opravy závad bytů zvláštního určení vyplývající z neplnění povinností firmy STIOB, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 395/04/12

- schvaluje zapojení financování z fondu budoucnosti do rozpočtu odboru sociálních věcí na úhradu výdajů vyplývajících z neplnění povinností firmy STIOB, s.r.o., IČO 61169820 v rámci ukončeného individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ ve výši max. 70.000,-- Kč

- ukládá vedoucí odboru sociálních věcí objednat u firmy SZOLAR Ondřej stavitelství s.r.o., odstranění závad v bytech v Habartově, ulice 1. Máje, byt č. 3, v Sokolově, ulice Komenského 113, byty č. 112 
a dále v Sokolově, ulice Jiřího z Poděbrad 2046, byty č. 107 a 185 dle uvedeného seznamu závad 
a zajistit úhradu těchto oprav

- ukládá vedoucí ekonomickému odboru zapojit financování z fondu budoucnosti do rozpočtu odboru sociálních věcí na úhradu výdajů vyplývajících z neplnění povinností firmy STIOB, s.r.o., v rámci ukončeného individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ ve výši max. 70.000,-- Kč

- ukládá Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., zajistit kontrolu prací při odstraňovaní vad v bytech dle uvedeného seznamu oprav 
 
- ukládá vedoucímu odboru legislativnímu a právnímu zahájit právní kroky nezbytné k vymáhání finančních nákladů vynaložených Karlovarským krajem v důsledku neplnění povinností firmy STIOB, s.r.o., vyplývajících ze smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010, ev. č. VZ 100/2010

Termín kontroly: 9.7.2012

Zodpovídají: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.


28. Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací – začleňování seniorů do společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 396/04/12

- schvaluje Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací – začleňování seniorů do společnosti
Termín kontroly: 23.7.2012
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí





29. Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 397/04/12

- schvaluje Smlouvu o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., na řízení a administraci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“
Termín kontroly: 18.6.2012

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


30. Podstatná změna Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“, reg. č. CZ.1.04./3.1.00/05.00060

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 398/04/12

- bere na vědomí schválení „Žádosti o podstatnou změnu“ Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v Individuálním projektu Karlovarského kraje č. OPLZZ-ZS824-44/2011 „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“

- schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci č. 113/2012, P 01/12 ze dne 5.3.2012 pro Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci č. 113/2012, P 01/12

Termín kontroly: 18.6.2012

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


31. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-45/2012 na projekt „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 399/04/12

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-45/2012 v rámci OP LZZ na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ 
reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00062
- prohlašuje, že jako orgán příjemce dotace byla Rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-45/2012 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00062  

- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-45/2012 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
na Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00062
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje 
o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  

- ukládá 
a) odboru sociálních věcí a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-45/2012 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00062
b) odboru sociálních věcí informovat 2 x ročně Radu Karlovarského kraje o průběžném plnění projektu „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 22.10.2012

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


32. Snížení kapacity Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizac

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 400/04/12

- schvaluje snížení kapacity Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, ze stávajícího počtu 85 lůžek na 80 lůžek od 01.05.2012
Termín kontroly: 18.6.2012
Zodpovídá: Ing. Miloš Figer, ředitel Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace


33. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „DOZP SOKOLÍK 
– vybavení interiérů po celkové rekonstrukci“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 401/04/12

- schvaluje vyloučení uchazeče LINET spol. s r.o., se sídlem Želevčice 5, 274 01 Slaný, IČO 00507814 ze zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „DOZP SOKOLÍK – vybavení interiérů po celkové rekonstrukci“
- schvaluje vyloučení uchazeče Jakub Mach, Palackého 364, 357 03 Svatava, IČO 73752606 
ze zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „DOZP SOKOLÍK – vybavení interiérů po celkové rekonstrukci“

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „DOZP SOKOLÍK – vybavení interiérů po celkové rekonstrukci“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ISSO s.r.o., Pohraniční stráže čp. 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675 s nabídkovou cenou 5.973.701,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitelku Lenku Guzaničovou, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže ISSO s.r.o., Pohraniční stráže čp. 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675 s nabídkovou cenou 5.973.701,-- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 9.7.2012

Zodpovídá: Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace


34. Centrální dodávka elektrické energie pro Karlovarský kraj 
- informace o uplynutí lhůty pro podání námitek 
- schválení uzavření „Dohody o sdružených službách dodávky elektřiny“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 402/04/12

- bere na vědomí informaci o vzdání se námitek a marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Centrální dodávky elektrické energie pro Karlovarský kraj a jím zřizované či ovládané organizace“

- schvaluje uzavření „Dohody o sdružených službách dodávky elektřiny“ mezi Karlovarským krajem a vítězem veřejné zakázky společností „ELIMON a.s.“ s nabídkovou cenou 1,385 Kč/kWh, dle přílohy

Termín kontroly: 21.5.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


35. Příprava zadávacího řízení - Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
- schválení hodnotících kritérií a vah 
- schválení subjektů obeslání výzvou

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


36. Příprava zadávacího řízení – Administrátor veřejné zakázky „Centrální nákup elektrické energie na období 2013 – 2015“
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 	
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
- schválení hodnotících kritérií a vah 
- schválení subjektů obeslání výzvou


Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 403/04/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Administrátor veřejné zakázky - Centrální nákup elektrické energie na období 2013 - 2015“ formou podlimitního zadávacího řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek, kterým je nejlepší nabídková cena

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Petr Klíček				- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Jozef Leško 				- náhradník: Martina Jánská
- 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: Ing. Václav Živný
- člen: JUDr. Martin Havel				- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Josef Murčo				- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: PaedDr. Vratislav Emler			- náhradník: Ing. Petr Keřka
- člen: Ing. Miroslav Očenášek			- náhradník: Ing. Jozef Leško

- schvaluje navržený seznam subjektů obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku dle přílohy č. 1, s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


37. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2048/95 
a p.p.č. 2048/96 v k. ú. Drmoul

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 404/04/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 2048/95 o výměře 158 m2 a p.p.č. 2048/96 o výměře 21 m2, v k. ú. a obci Drmoul, formou kupní smlouvy mezi panem Zdeňkem Lazurem, bytem Drmoul, Sekerská 49, PSČ 353 01 (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 69.810,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví pana Zdeňka Lazura do vlastnictví Karlovarského kraje

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

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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



38. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 405/04/12
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 2100/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1617-153/2011 z původního pozemku p.p.č. 2100/1 a označena jako jeho díl „b“ o výměře 3 m2, části pozemku p.p.č. 3200, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 3200 a označena jako jeho díl „c“ 
o výměře 46 m2 a pozemků p.p.č. 2175/3 o výměře 5 m2, p.p.č. 2175/4 o výměře 2 m2, p.p.č. 2175/5 
o výměře 5 m2, p.p.č. 2175/6 o výměře 62 m2, p.p.č. 2175/7 o výměře 27 m2, p.p.č. 2175/8 o výměře 7 m2, p.p.č. 2175/9 o výměře 1 m2, p.p.č. 2175/10 o výměře 4 m2, p.p.č. 2175/11 o výměře 4 m2, p.p.č. 2192/3 o výměře 802 m2, p.p.č. 2445/6 o výměře 5 m2, p.p.č. 2445/7 o výměře 1 m2 a p.p.č. 2445/
8 o výměře 8 m2, v k. ú. a obci Nejdek, formou darovací smlouvy mezi městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným Ing. Vladimírem Bendou, 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 Nejdek 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


39. 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 406/04/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 401/1 v k. ú. Citice, silnice č. III/21218 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 379-142/2011 ze dne 05.04.2011 (umístění inženýrských sítí – zemní kabel vedení kNN), 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. 650 v k. ú. Bohatice, silnice č. III/22129 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu 
č. 510-539/2006 ze dne 29.05.2006 (umístění inženýrských sítí – telekomunikační kabel), a to za celkovou jednorázovou úhradu 10.200,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 87/02/02 ze dne 14.02.2002 + 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 12.200,-- Kč 
+ DPH
 
- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 16 v k. ú. Kopanina, silnice č. II/212 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 134-066/10 ze dne 08.07.2010 (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 silničnímu pozemku p.p.č. 989/2 v k. ú. Háje u Chebu, silnice č. II/214 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu 
č. 967-1352/2010 ze dne 23.02.2010 (umístění inženýrských sítí – podzemní komunikační vedení), 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


40. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitého majetku ze dne 7.11.2008 
ev. č. 322/2008 a dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva jako práva věcného ze dne 7.11.2008 event. číslo smlouvy 321/2008

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


41. Přerozdělení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 407/04/12

- schvaluje navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2012 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje (dle žádostí ve výši 
do 200.000,-- Kč), a to:

Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh 
Aleš Kučera
Valeč, hamerský domek
Oprava a statické zajištění části objektu
10.000,-- Kč

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 182/02/12 ze dne 6.2.2012, a to tak, že výše příspěvku uvedená v tabulce č. 1 na řádku č. 39 ve sloupci 4. se mění ze 40.000,-- Kč na 50.000,-- Kč tak, že 
na realizaci projektu: „Valeč, hamerský domek – oprava a statické zajištění části objektu“ bude poskytnut příspěvek v celkové výši 50.000,-- Kč

- zplnomocňuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2012 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů 
na území Karlovarského kraje (dle žádostí nad hranici 200.000,-- Kč), a to:

Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh 
Obec Štědrá
Štědrá, zámek
Odstranění havarijního stavu zámku – obnova zříceného zahradního rizalitu
50.000,-- Kč
- zplnomocňuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2012

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje RK č. 182/02/12 ze dne 6.2.2012, a to tak, že výše příspěvku uvedená v tabulce č. 2 na řádku č. 29 ve sloupci 4. se mění ze 246.000,-- Kč na 296.000,-- Kč tak, že 
na realizaci projektu: „Štědrá, zámek – odstranění havarijního stavu zámku – obnova zříceného zahradního rizalitu“ bude poskytnut příspěvek v celkové výši 296.000,-- Kč
Termín kontroly: 9.7.2012

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


42. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Odměny členů dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


43. Systém prohlídek těl zemřelých

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 408/04/12

- schvaluje nový systém prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje návrh a uzavření smlouvy o prohlídkách těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, dle návrhu 

- pověřuje Ing. Alenu Šalátovou, pověřenou k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví, k podpisu smlouvy o prohlídce těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Karlovarského kraje
Termín kontroly: 22.10.2012
Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví 


44. Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 409/04/12

- bere na vědomí, že následujícím ředitelům příspěvkových organizací v souladu s ustanovením Čl. II bod 5. písm. a) zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, končí výkon práce na daném pracovním místě dnem 31. července 2012

Ing. Hana Motyčková, Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
Ing. Dana Krulišová, Střední průmyslová škola Loket
Ing. Josef Svoboda, Střední lesnická škola Žlutice
Mgr. Jan Klikar, Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
Mgr. Karel Borský, Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
 
- bere na vědomí zápisy o průběhu konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových organizací 

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
Střední průmyslová škola Loket
Střední lesnická škola Žlutice
Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně 

- jmenuje Mgr. Pavla Bartoše na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018

- jmenuje Ing. Danu Krulišovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018

- jmenuje Ing. Bohdana Koždoně na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018, se zkušební dobou v délce 6 měsíců

- jmenuje Mgr. Ladislava Nováka na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže 
a školní jídelna Karlovy Vary s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018, se zkušební dobou v délce 6 měsíců

- jmenuje Mgr. Karla Borského na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže 
a školní jídelna Mariánské Lázně s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnami 
v obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací a změnami v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

Termín kontroly: 3.9.2012  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


45. Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 410/04/12

- schvaluje s účinností od 1. května 2012 zrušení míst uskutečňování základního uměleckého vzdělávání v základní umělecké škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní umělecká škola Nová Role, na adresách 

Potůčky 111, 362 35 Abertamy, 
Vítězná 3, 362 35 Abertamy,
Horní Blatná, Komenského 261, 362 35 Abertamy

- schvaluje s účinností od 1. září 2012 změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, ze 140 na 167

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení 
Termín kontroly: 20.8.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


46. Změna složení Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 411/04/12

- odvolává pana Radka Pašavu z funkce člena Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje dnem 23.4.2012

- jmenuje pana Gerharda Knopa členem Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje s účinností od 25.4.2012
Termín kontroly: 18.6.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


47. Příspěvky subjektům v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 412/04/12

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
pro žádosti, které nebyly doručeny na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanovém termínu pro podání žádostí (31. říjen roku, po kterém následuje rok realizace), a to v tom smyslu, že žádosti budou přijaty 
a hodnoceny

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy v celkové výši 21.000,-- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit schválené příspěvky
Termín kontroly: 17.9.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže	 a tělovýchovy


48. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 413/04/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v celkové výši 66.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů studia pro výchovné poradce základních a středních škol v Karlovarském kraji včetně uzavření smlouvy

- 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


49. Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Nadací Open Society Fund Praha

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení. 


50. Projekt „Fyzika je všude kolem nás“ příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 414/04/12

- bere na vědomí projektový záměr „Fyzika je všude kolem nás“ příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost II. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Jiřího Widže, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov, vedoucím projektu „Fyzika je všude kolem nás“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Fyzika je všude kolem nás“ byla příspěvková organizace Gymnázium Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Fyzika je všude kolem nás“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Fyzika je všude kolem nás“ ve výši cca 1.200.000,-- 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 Gymnázium Sokolov
- 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


51. Projekt „Prométheovo poselství poznání – rozvoj podmínek pro názorné vzdělávání a praktické dovednosti žáků“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 415/04/12

- bere na vědomí projektový záměr „Prométheovo poselství poznání – rozvoj podmínek pro názorné vzdělávání a praktické dovednosti žáků“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost II. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, vedoucím projektu „Prométheovo poselství poznání – rozvoj podmínek pro názorné vzdělávání a praktické dovednosti žáků“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Prométheovo poselství poznání – rozvoj podmínek 
pro názorné vzdělávání a praktické dovednosti žáků“ byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Prométheovo poselství poznání – rozvoj podmínek 
pro názorné vzdělávání a praktické dovednosti žáků“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Prométheovo poselství poznání – rozvoj podmínek 
pro názorné vzdělávání a praktické dovednosti žáků“ ve výši cca 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 Gymnázium 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


52. Projekt „Technika je zábava“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 416/04/12

- bere na vědomí projektový záměr „Technika je zábava“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost II. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, vedoucím projektu „Technika je zábava“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Technika je zábava“ byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Technika je zábava“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Technika je zábava“ ve výši cca 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 Střední průmyslová škola Ostrov

- 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


53. Projekt „Tvorba výukových video modulů s jazykovou variací pro podporu nových forem výuky žáků“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 417/04/12

- bere na vědomí projektový záměr „Tvorba výukových video modulů s jazykovou variací pro podporu nových forem výuky žáků“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost II. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, vedoucím projektu „Tvorba výukových video modulů s jazykovou variací pro podporu nových forem výuky žáků“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Tvorba výukových video modulů s jazykovou variací 
pro podporu nových forem výuky žáků“ byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Tvorba výukových video modulů s jazykovou variací pro podporu nových forem výuky žáků“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Tvorba výukových video modulů s jazykovou variací 
pro podporu nových forem výuky žáků“ ve výši cca 2.626.000,-- 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 Střední průmyslová škola Ostrov

- 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


54. Projekt „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 418/04/12

- bere na vědomí projektový záměr „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost II. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje PhDr. Bc. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Technologické a poradenské centrum ve školní praxi“ 
ve výši cca 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 Integrovaná střední škola 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


55. Projekt „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 419/04/12
- bere na vědomí projektový záměr „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost II. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání 
a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje PhDr. Bc. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů a odborného výcviku“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů 
a odborného výcviku“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů 
a odborného výcviku“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Vzdělávací centrum učitelů odborných předmětů 
a odborného výcviku“ ve výši cca 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 Integrovaná střední škola 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


56. Projekt „Pluto - technické vzdělávání na ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 420/04/12

- bere na vědomí projektový záměr „Pluto - technické vzdělávání na ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost II. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání 
a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu „Pluto - technické vzdělávání na ISŠTE Sokolov“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Pluto - technické vzdělávání na ISŠTE Sokolov“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Pluto - technické vzdělávání na ISŠTE Sokolov“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Pluto - technické vzdělávání na ISŠTE Sokolov“ ve výši cca 3.850.000,-- 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 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- 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


57. Projekt „TRITON – zamezení předčasného ukončení studia ohrožených žáků“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 421/04/12

- bere na vědomí projektový záměr „TRITON – zamezení předčasného ukončení studia ohrožených žáků“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost II. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu „TRITON – zamezení předčasného ukončení studia ohrožených žáků“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „TRITON – zamezení předčasného ukončení studia ohrožených žáků“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „TRITON – zamezení předčasného ukončení studia ohrožených žáků“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „TRITON – zamezení předčasného ukončení studia ohrožených žáků“ ve výši cca 2.600.000,-- 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 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- 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



58. Projekt „Inovace výuky přírodovědných předmětů na SPŠKS Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 422/04/12

- bere na vědomí projektový záměr „Inovace výuky přírodovědných předmětů na SPŠKS Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary v rámci 2. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost II. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, vedoucí projektu „Inovace výuky přírodovědných předmětů 
na SPŠKS Karlovy Vary“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Inovace výuky přírodovědných předmětů na SPŠKS Karlovy Vary“ byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Inovace výuky přírodovědných předmětů na SPŠKS Karlovy Vary“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Inovace výuky přírodovědných předmětů na SPŠKS Karlovy Vary“ ve výši cca 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 Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- 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


59. Místa poskytování výchovy a vzdělávání dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 423/04/12

- schvaluje nové místo poskytování výchovy a vzdělávání dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, na adrese Svatošská 267, 360 07 Karlovy Vary, s účinností od 1. května 2012

- schvaluje zrušení místa poskytování výchovy a vzdělávání dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, na adrese Svatošská 270, 360 07 Karlovy Vary, s účinností od 1. května 2012  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: 18.6.2012 

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


60. Schválení poskytnutí podpory Karlovarskému kraji na projekt Aktualizace dPP Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov č. 10052581

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 424/04/12

- schvaluje poskytnutí podpory Karlovarskému kraji ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Aktualizace dPP Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov 
a Ostrov č. 10052581 ve výši 150.101,30 Kč

- schvaluje poskytnutí dotace Karlovarskému kraji z Ministerstva životního prostředí ČR na projekt Aktualizace dPP Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov 
a Ostrov id. č. EDS/SMVS 115D112000383 ve výši 2.551.722,10 Kč

- schvaluje smlouvu č. 10052581 o poskytnutí podpory Karlovarskému kraji ze Státního fondu životního prostředí ČR v předloženém znění

- schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace Karlovarskému kraji z Ministerstva životního prostředí ČR id. č. EDS/SMVS 115D112000383 v předloženém znění
Termín kontroly: 3.9.2012

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


61. Udělení plné moci společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., k zastupování Karlovarského kraje pro projekt „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 425/04/12

- schvaluje plnou moc pro společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., v předloženém znění

- souhlasí s udělením plné moci společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., k zastupování Karlovarského kraje v rozsahu stanoveném touto plnou mocí pro projekt „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“
Termín kontroly: 21.5.2012
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



62a) Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 426/04/12

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise – p. Miloslav Čermák (náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí 
a neziskových organizací) 
člen komise – Ing. Jaroslav Bradáč (člen rady kraje pro oblast ŽP a zemědělství)
člen komise - Ing. Stanislava Správková (vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu)
člen komise - pí Kateřina Mairingerová (úředník odboru sociálních věcí krajského úřadu)
člen komise - Mgr. Jiří Hrubý (ředitel příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace) 
1. náhradník - pí Hana Hozmanová (členka zastupitelstva kraje)
2. náhradník - pí Olga Dacková (vedoucí odd. soc. věcí odboru soc. věcí krajského úřadu)     
3. náhradník - p. Václav Mleziva (člen zastupitelstva kraje)
tajemník komise – pí Naděžda Domecká (úředník odd. personálních věcí a vzdělávání)

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením
Termín kontroly: 17.9.2012
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


62b) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 427/04/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na poskytovatele poptávaných služeb zakázky „Zajištění telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČO 64949681, s nabídkovou cenou 3.992.654,-- Kč včetně DPH ve variantě č. 2 trvání smlouvy na období 24 měsíců. 

- pověřuje Mgr. Jaroslava Borku, náměstka hejtmana, podpisem smlouvy na období 
1.6.2012 – 30.5.2014, s vítězem soutěže T-Mobile Czech Republic a.s., po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí, informovat ředitele příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, o výsledku výběrového řízení na „Zajištění telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj“ pro období od 1.6.2012 – 30.5.2014
Termín kontroly: 9.7.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


