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


USNESENÍ

z 15. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. května 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:34 do 11:48 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný, Ing. Bradáč
Přizvaní:	Ing. Věra Tomsová
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.5.2012		RK 428/05/12
	Poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů Skalná				RK 429/05/12
	Poskytnutí daru Ivaně Sekyrové							RK 430/05/12
	Smlouva o dílo uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností		RK 431/05/12

ZAK TV s.r.o.
	Rozpočtové změny								RK 432/05/12
	Poskytnutí dotace do investičního fondu, převod finančních prostředků 		RK 433/05/12

z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního 
fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední 
odborné učiliště Dalovice
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum odborného 		RK 434/05/12

a praktického vzdělávání ISŠ“
- schválení formy zadávacího řízení 
- schválení hodnotícího kritéria
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů hodnotící komise
8.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 435/05/12
oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového 
projektu evid. č. D 138/2011
9.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 436/05/12
	oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
	– schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy
10.	Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu RK 437/05/12
	soudržnosti Severozápad na akci „Centrum odborného a praktického vzdělávání 
	ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
11.	Projekt „Zřízení Česko – německého jazykového a komunikačního centra 	RK 438/05/12
	na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
12.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		RK 439/05/12
„III/209 9 Zajištění skalních masívů - Loket“
13.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Cenový sazebník služeb pro rok 2012		RK 440/05/12
14.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup investičního vybavení“	RK 441/05/12
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
15.	Program obnovy venkova – změna v realizované akci				RK 442/05/12
16.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění vybraných		RK 443/05/12 
	sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním 
	onemocněním v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu 
	Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
17.	Příspěvek organizaci Joker o.s. na festival „PATAFEST“				RK 444/05/12
18.	Příspěvek organizaci Joker o.s. na Benefiční koncert The Tap Tap			RK 445/05/12
19.	Příspěvek organizaci ProMancus, o.p.s.						RK 446/05/12	
20.	Projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského 	RK 447/05/12
	kraje“ - schválení dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí služeb, ev. č. 283/2011
21.	Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje 		RK 448/05/12
	„Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“
22.	Projekt „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ - schválení 	RK 449/05/12
	dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi Karlovarským krajem 
	a dodavateli sociálních služeb GI projekt o.p.s, Žďár 58, 398 11 Protivín a QQT 
	s.r.o. Šlikova 4, 169 00 Praha
23.	Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby 	RK 450/05/12
	s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ - schválení výsledků 
	zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Výběr realizátora aktivit projektu 
	„Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území 
	Karlovarského kraje“
24.	Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním 	RK 451/05/12
	onemocněním na území Karlovarského kraje“ , reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00034 
	– závěrečná zpráva
25.	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Otovice do majetku 		RK 452/05/12
	Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku 
	Karlovarského kraje do majetku obce Otovice
26.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. 	RK 453/05/12
	Hranice u Aše
27.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. 	RK 454/05/12
Žlutice
28.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část RK 455/05/12	
	stavby silnice č. II/181 včetně pozemků v k. ú. Sokolov
29.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním RK 456/05/12	
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
30.	Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 1647 a p.p.č. 1528/8 	RK 457/05/12
v k. ú. Rotava ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch RWE GasNet, 
s.r.o.
31.	Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 2846/2 v k. ú. Aš		RK 458/05/12
32.	Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 2266/1 v k. ú. Bublava	RK 459/05/12
33.	Souhlas s pokácením 1 ks javoru rostoucího na p.p.č. 2510/2 v k. ú. Pernink	RK 460/05/12
34.	Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 		RK 461/05/12
	1792/1; 2422/5; 1792/3; 1449/1, k. ú. Cheb, pro optický kabel, ve prospěch 
	stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN siť Karlovarského 
	kraje – Cheb nemocnice“
35.	Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 		RK 462/05/12
	3258/3; 3258/1; 3258/4, k. ú. Sokolov, pro optický kabel, ve prospěch stavby 
	„Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN siť Karlovarského kraje 
	– Sokolov nemocnice“
36.	Smlouva o právu provést stavbu „Změna stavby před jejím dokončením		RK 463/05/12 
	- Rodinný dům, Jiří Douša, Teplička“
37.	Smlouva o užívání pozemku pro umístění a provedení stavby - optický kabel, 	RK 464/05/12
	pro objekt Územní záchranné zdravotnické služby Karlovarského kraje 
	v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
38.	Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitého majetku ze dne 		RK 465/05/12
	7.11.2008 ev. č. 322/2008 a dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí 
	smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného ze dne 7.11.2008 
	ev. číslo smlouvy 321/2008
39.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 		RK 466/05/12
	v oblasti cestovního ruchu pro rok 2012
40.	Přijetí nadačního příspěvku na projekt „Děti, mládež a kultura“ – smlouva 	RK 467/05/12
	mezi Karlovarským krajem a Nadací ČEZ
41.	Smlouva mezi Karlovarským krajem a History o.s. - Galerie talentů o pořádání  	RK 468/05/12
	„Dne Karlovarského kraje“ dne 26.9.2012 v Praze
42.	Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje ATELIÉR		RK 469/05/12 
	GALERIE 4
43.	Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Obecně 		RK 470/05/12
	prospěšná společnost Forte
44.	Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Grafické zpracování a tisk 	RK 471/05/12
	propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní 
	dědictví jako šance pro region“	
45.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		RK 472/05/12
	„Zajištění společného sekretariátu a akcí pro veřejnost v rámci projektu 
	Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ 
46.	Schválení smluv se společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.		RK 473/05/12
47.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 474/05/12
	nemocnice a.s. – Schválení smluv se společností Fresenius Medical Care 
	– DS, s.r.o.  
48.	Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost 		RK 475/05/12
	středních škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
49.	Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele 		RK 476/05/12
	příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice
50.	Projekt „Diagnostika motorových vozidel na ISŠ Cheb“ příspěvkové 		RK 477/05/12
	organizace Integrovaná střední škola Cheb
51.	Projekt „Příprava na Turnaj mladých fyziků“ příspěvkové organizace 		RK 478/05/12
	Gymnázium Cheb
52.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 	RK 479/05/12
	Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov
53.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	RK 480/05/12
	škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
54a)	Smlouva o připojení k distribuční soustavě mezi Karlovarským krajem 		RK 481/05/12
	a RWE GasNet, s.r.o. a budoucí smlouva o připojení odběrného 
	elektrického zařízení mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., 
	v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ 
	v Hazlově, 1. etapa, část II
54b)	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření turistického 		RK 482/05/12
portálu Karlovarského kraje“ a vyhlášení nového zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku „Vytvoření turistického portálu Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
54c)	Změna ve složení konkursních komisí na obsazení pracovních míst 		RK 483/05/12
	ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 
	zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
54d)	Vyřazení uchazečů z konkursních řízení na obsazení pracovních míst,		RK 484/05/12
	ředitelů příspěvkových organizací Základní škola praktická a základní 
	škola speciální Ostrov a Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
54e)	Schválení zařazení akce: „Parkování – Nemocnice Sokolov“ do Akčního 		RK 485/05/12
	plánu Karlovarského kraje – vlastní investice
54f)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CYKLO	RK 486/05/12 
	TEAM KILLI
54g)	Revokace části usnesení č. RK 403/04/12 ze dne 23.4.2012 - Příprava 		RK 487/05/12
	zadávacího řízení „Administrátor veřejné zakázky Centrální nákup 
	elektrické energie na období 2013 – 2015“






  





      JUDr. Martin Havel v. r.  		 	       PaedDr. Vratislav Emler v. r.
           náměstek hejtmana				 	             ověřovatel
          Karlovarského kraje











A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 54 a)	Smlouva o připojení k distribuční soustavě mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o. a budoucí smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa, část II

bod č. 54 b)	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření turistického portálu Karlovarského kraje“ a vyhlášení nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření turistického portálu Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 54 c)	Změna ve složení konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

bod č. 54 d)	Vyřazení uchazečů z  konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov 
a Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

bod č. 54 e)	Schválení zařazení akce: „Parkování – Nemocnice Sokolov“ do Akčního plánu Karlovarského kraje – vlastní investice

bod č. 54 f)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CYKLO TEAM KILLI

bod č. 54 g)	Revokace části usnesení č. RK 403/04/12 ze dne 23.4.2012 - Příprava zadávacího řízení „Administrátor veřejné zakázky Centrální nákup elektrické energie na období 
2013 – 2015“









1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.5.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 428/05/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.5.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů Skalná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 429/05/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 25.000,-- Kč  Sboru dobrovolných hasičů Skalná

Termín kontroly: 9.7.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Poskytnutí daru Ivaně Sekyrové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 430/05/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 84.380,-- Kč Ivaně Sekyrové na sportovní přípravu 
na LOH v Londýně v roce 2012

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


4. Smlouva o dílo uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností ZAK TV s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 431/05/12

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo mezi Karlovarským krajem a společností ZAK TV s.r.o.,  
dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného jejím podpisem

Termín kontroly: 18.6.2012 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 432/05/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 174/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.649,85 Kč (150,23 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR (národní podíl). Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace 
za realizaci projektu Společné ošetřovatelské postupy ČR-Bavorsko, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 175/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 36.885,09 Kč  (1.518,68 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR (národní podíl). Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace 
za realizaci projektu Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 176/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.455.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na financování  „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012“. Finanční prostředky jsou určeny k rozdělení jednotlivým příjemcům v kapitole příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 177/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.419.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2012“

Rozpočtovou změnu č. 178/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 4.000,-- Kč. Jedná se o seminář na téma Novela zákona 
o sociálních službách a předpisy související v rámci sociální reformy 2012, který pořádá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 22.5.2012. V souvislosti s touto akcí bude uzavřena dohoda o provedení práce s lektorem JUDr. Evou Rážovou.

Rozpočtovou změnu č. 179/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 20.300,-- Kč. Jedná se o konferenci „Aktivní stárnutí je, když…..“ u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech, který pořádá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 23.5.2012. V souvislosti s touto akcí budou uzavřeny dohody o provedení práce s lektory.

Rozpočtovou změnu č. 180/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem o částku 463.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace. Z rozpočtových prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky jsme obdrželi podíl SR ve výši 69.450,-- Kč a z Ministerstva životního prostředí České republiky podíl EU ve výši 393.550,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny ke krytí výdajů projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarské kraji realizovaného v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF).  


Rozpočtovou změnu č. 181/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 59.881,50 Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Karlovy Vary a Ostrov 
na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2011.

Rozpočtovou změnu č. 182/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 109.907,-- Kč, kterou Karlovarský kraj obdržel od Základní umělecké školy Žlutice jako poslední splátku odvodu za porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou ponechány na zvláštním účtu Karlovarského kraje k dalšímu využití 
ve školství. 

Rozpočtovou změnu č. 184/2012
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 120.000,-- Kč  na pokrytí mzdových výdajů souvisejících s realizací 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. 185/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 160.998.543,73 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslová škola Ostrov, na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 186/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.500.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny Českému olympijskému výboru Praha 10 na částečnou úhradu nákladů vzniklých při prezentaci a aktivitách projektu „Žijeme Londýnem“. 

Rozpočtovou změnu č. 187/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 168.555.000,-- Kč. Jedná se o úpravu rozpočtu Karlovarského kraje na základě normativního rozpisu finančních prostředků státního rozpočtu 
pro jednotlivé kraje a Hlavní město Prahu k financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí v roce 2012 stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v celkovém objemu 2.268.555.000,-- Kč, a to pod účelovým znakem 33 353 – Přímé náklady na vzdělávání. Do rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 byly zatím zapojeny prostředky ve výši 2.100.000.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 72.141.500,-- Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 96.413.500,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 188/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 70.000,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů vyplývajících z neplnění reklamačních povinností firmy STIOB s.r.o., která rekonstruovala byty pro chráněné bydlení, jednalo se o dílčí aktivitu projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.)



Rozpočtovou změnu č. 189/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 66,-- Kč  do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl Karlovarskému kraji vyměřen na základě mylně provedené platby ve výši 65,-- Kč v rámci realizace projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 190/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 530.219,51 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje, realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 191/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 50.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Cheb na úhradu organizačního zajištění 21. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií České republiky, kterou škola pořádá 22. listopadu 2012.

Rozpočtovou změnu č. 192/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.586.024,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov.

Rozpočtovou změnu č. 193/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.389.498,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k  zajištění rozvojového programu ve vzdělávání „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2012, modul B – státní a soukromé školy“ 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary, Vančurova 83 v částce 686.556,-- Kč a pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje ve výši 2.702.942,-- Kč (seznam škol je uveden v příloze důvodové zprávy). 

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 183/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 711.622,80 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 školu zřizovanou obcí Stará Voda Základní školu Karlovy Vary, Konečná 917 a organizaci budou poukázány prostřednictvím zřizovatele.

Rozpočtovou změnu č. 194/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.060.282,80 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: 4.6.012

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


6. Poskytnutí dotace do investičního fondu, převod finančních prostředků z rezervního fondu 
do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 433/05/12

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu ve výši 175.000,-- Kč na nákup nových kotlů k vytápění v objektu školy Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice 

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 90.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice 

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 350.000,-- Kč příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice na výměnu kotlů a s tím spojenými náklady 

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
 PaedDr. Vladimíra Štrynclová, ředitelka příspěvkové organizace


7. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ“
- schválení formy zadávacího řízení 
- schválení hodnotícího kritéria
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 434/05/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ“

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Centrum odborného 
a praktického vzdělávání ISŠ “

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Tomáš Mašek 			- náhradník: Mgr. Bc. Tomáš Humeník Babický
- člen: Ing. Jana Krejsová			- náhradník: Ing. Martin Ševčík
- člen: Helena Forsterová             		- náhradník: Jaroslava Piskáčková

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Hana Hozmanová 
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný   	- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Ing. Gold Radomil	                	- náhradník: René Bolvari
- člen: Ing. Tomáš Svoboda	     		- náhradník: Mleziva Václav 
- člen: Ing. Věra Tomsová                    	- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Stanislav Jambor	      	- náhradník: Mgr. Naděžda Straková
- člen: Mgr. Tomáš Mašek 	     		- náhradník: Ing. Jana Krejsová

Zodpovídá: PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace


8. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D 138/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 435/05/12

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Západočeská univerzita v Plzni), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.11 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Západočeská univerzita v Plzni), dle návrhu

Termín kontroly: 9.7.2012

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


9. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 436/05/12

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 3.2 -  „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty z 3. kola výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: 6.8.2012 

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


10. 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
usnesením č. RK 437/05/12

- schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí se zajišťováním veškerých závazků, které vyplývají z plnění uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- pověřuje PhDr. Bc. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 438/05/12

- bere na vědomí informaci o použití zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění v rámci akce „Přístavba Jazykového a komunikačního centra – Gymnázium Cheb, Nerudova 7“ včetně uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby mezi příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb 
a firmou ALGON, a.s. 

- pověřuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

Termín kontroly: 23.7.2012

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace 


12. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „III/209 9 Zajištění skalních masívů - Loket“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 439/05/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „III/209 9 Zajištění skalních masívů 
- Loket“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: Strix Chomutov, a.s., 
28. října 1081/19, 430 01 Chomutov, IČO 27274535, s nabídkovou cenou 12.551.994,60 Kč včetně DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: Sdružení: „Loket – LF & R“, s vedoucím účastníkem Less & Forest s.r.o., Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč, IČO 27106632 a s účastníkem sdružení Rocknet 
s.r.o., Málkov 37, 430 04 Málkov, IČO 27357694, s nabídkovou cenou 13.665.570,46 Kč včetně DPH 
a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: Algon a.s., Tršnická 45/25, 350 02 Cheb, 
IČO 28420403, s nabídkovou cenou 14.667.073,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže, Strix Chomutov, a.s., 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov, IČO 27274535, s nabídkovou cenou 12.551.994,60 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů
Termín kontroly: 23.7.2012

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


13. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Cenový sazebník služeb pro rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 440/05/12

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady Cenový sazebník služeb společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. platný od 1.7.2012, dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 23.7.2012

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


14. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup investičního vybavení“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 441/05/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Nákup investičního vybavení“

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup investičního vybavení“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Vlastimil Veselý		- náhradník: Ing. Jana Irovská 
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Kateřina Danková	- náhradník: Ing. Jana Bělohoubková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Jiří Heliks		- náhradník: Ing. Tomáš Nováček
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Václav Černý		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Václav Mleziva 		- náhradník: Ing. Radomil Gold
- člen: Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Ing. Irena Šteflová 		- náhradník: Šárka Drahokoupilová

Termín kontroly: 9.7.2012

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


15. Program obnovy venkova – změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 442/05/12

- souhlasí se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek MAS 21, o.p.s. v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 194/2012

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 6.8.2012 

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


16. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění vybraných sociálních služeb 
pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 443/05/12

- schvaluje realizaci a předběžné oznámení o zadávacím řízení formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zajištění vybraných sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním 
v Karlovarském kraji“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění vybraných sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním 
v Karlovarském kraji“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
člen: Mgr. Petra Vodenková                      	náhradník: Dis. Petra Maněnová
člen: Bc. Jana Pilařová                             	náhradník: Jaroslava Šobrová
člen: Jiří Kvak                                          	náhradník: Šárka Drahokoupilová
člen: Ing. Monika Sádlíková                      	náhradník: Mgr. Kristina Kašáková

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek ve složení
       člen: Miloslav Čermák                                	náhradník: Hana Hozmanová
      člen: Ing. Zdeněk Berka                                	náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
      člen: Ing. Václav Živný                                 	náhradník: Josef Murčo
      člen: Mgr. Jaroslav Borka                             	náhradník: Mgr. Jiří Holan
      člen: Mgr. Ellen Volavková                          	náhradník: Ing. Karel Jakobec
      člen: Bc. Jana Pilařová                                  	náhradník: Jaroslava Šobrová
      člen: Ing. Irena Šteflová                                	náhradník: Ing. Věra Tomsová
      člen: Ing. Monika Sádlíková                         	náhradník: Ing. Karel Brandtl

Termín kontroly: 17.9.2012

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


17. Příspěvek organizaci Joker o.s. na festival „PATAFEST“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 444/05/12

- souhlasí s poskytnutím příspěvku na festival „PATAFEST“ organizaci Joker o. s. ve výši 30.000,-- Kč  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku na festival „PATAFEST“ organizaci Joker o.s. ve výši 30.000,-- Kč

Termín kontroly: 6.8.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


18. Příspěvek organizaci Joker o.s. na Benefiční koncert The Tap Tap

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 445/05/12

- souhlasí s poskytnutím příspěvku na Benefiční koncert The Tap Tap organizaci Joker o.s. 
ve výši 65.000,-- Kč  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku na Benefiční koncert The Tap Tap organizaci Joker o.s. ve výši 65.000,-- Kč

Termín kontroly: 6.8.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


19. Příspěvek organizaci ProMancus, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 446/05/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku organizaci ProMancus, o.p.s. na projekt „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“ ve výši 10.000,-- Kč  

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

Termín kontroly: 6.8.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí




20. Projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ 
- schválení dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí služeb, ev. č. 283/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 447/05/12

- schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí služeb ev. č. 283/2011 ze dne 31.5.2011 
pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí služeb ev. č. 283/2011 ze dne 
31.5.2011

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


21. Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 448/05/12

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ ke dni 30.4.2012

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


22. Projekt „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ - schválení dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi Karlovarským krajem a dodavateli sociálních služeb GI projekt o.p.s, Žďár 58, 398 11 Protivín a QQT s.r.o. Šlikova 4, 169 00 Praha

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 449/05/12

- schvaluje Dodatek č. 1 k uzavřeným smlouvám o poskytnutí služeb č. 169/2012 a č. 170/2012 ze dne 27.3.2012 pro Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí služeb č. 169/2012 a č. 170/2012

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



23. Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ - schválení výsledků zadávacího řízení 
na dodavatele veřejné zakázky: Výběr realizátora aktivit projektu „Vytvoření sítě služeb péče 
o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 450/05/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení Výběr realizátora aktivit projektu „Vytvoření sítě služeb péče 
o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější nabídka 
pro I. dílčí část zakázky – Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje byla vyhodnocena nabídka uchazeče Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha 3, IČO 62936654 s nabídkovou cenou 9.261.250,-- Kč vč. DPH. Jako nejvýhodnější a jediná pro II. dílčí část zakázky – Vzdělávání a stáže byla vyhodnocena nabídka uchazeče Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha 3, IČO 62936654 s nabídkovou cenou 2.018.902,-- Kč vč. DPH.

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže I. dílčí části zakázky Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 
130 00 Praha, IČO 62936654 s nabídkovou cenou 9.261.250,-- Kč vč. DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu a dále schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytování služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže II. dílčí části zakázky Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, 130 00 Praha, IČO 62936654 s nabídkovou cenou 2.018.902,-- Kč vč. DPH

Termín kontroly: 9.7.2012

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


24. Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje“ , reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00034 – závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 451/05/12

- souhlasí se závěrečnou zprávou o realizaci a vyúčtování Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“
	
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu o realizaci 
a vyúčtování Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 23.7.2012

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



25. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Otovice do majetku Karlovarského kraje 
a záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Otovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 452/05/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 41/11, která byla oddělena geometrickým plánem č. 729-50/2010 z původního pozemku p.p.č. 41/11 a označena jako jeho díl „h1“ o výměře 5 m2 a části pozemku p.p.č. 986/48, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 986/48 a označena jako jeho díl „v“ o výměře 2 m2 v k. ú. Otovice u Karlových Var a obci Otovice  formou darovací smlouvy, mezi obcí Otovice, se sídlem Hroznětínská č.p. 130, PSČ 362 32 Otovice, IČO 00573272, zastoupenou starostkou obce paní Stefanou Švecovou (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 obce Otovice do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 1015/1, p.p.č. 1031/2, p.p.č. 1054/4, p.p.č. 1514, p.p.č.1009/10, p.p.č. 1437, p.p.č. 992/1 a p.p.č. 1027/2, které byly odděleny geometrickými plány č. 729-50/2010 a č. 726-25/2010 z původních pozemků p.p.č. 1015/1, p.p.č. 1031/2, p.p.č. 1054/4, p.p.č. 1514, p.p.č.1009/10, p.p.č. 1437, p.p.č. 992/1 a p.p.č. 1027/2 a označeny jako p.p.č. 1015/1 díl „r1“ o výměře 33 m2,   p.p.č. 1031/2 díl „s1“ o výměře 1 m2, p.p.č. 1015/1 díl „t1“ o výměře 
1 m2, p.p.č. 1031/2 díl „u1“ o výměře 44 m2, p.p.č. 1031/2 díl „z1“ o výměře 14 m2, p.p.č. 1015/1 díl „l1“ o výměře 40 m2, p.p.č. 1054/4 díl „h“ o výměře 383 m2, p.p.č. 1514 díl „f“ o výměře 175 m2, 
p.p.č. 1054/4 díl „d2“ o výměře 50 m2, p.p.č. 1054/4 díl „j“ o výměře 163 m2, p.p.č. 1009/10 díl „d“ 
o výměře 20 m2, p.p.č. 1054/4 díl „g+i“ o výměře 470 m2, p.p.č. 1054/4 díl „u“ o výměře 312 m2, 
p.p.č. 992/1 díl „a1“ o výměře 265 m2, p.p.č. 1015/1 díl „z“ o výměře 43 m2, p.p.č. 1009/10 díl „c“ 
o výměře 384 m2, p.p.č. 1437 díl „a“ o výměře 3 m2, p.p.č. 1054/4 díl „q“ o výměře 4 m2, p.p.č. 1015/1 díl „p1“ o výměře 31 m2, p.p.č. 1015/1 díl „m1“ o výměře 656 m2, p.p.č. 1015/16 o výměře 392 m2, 
p.p.č. 1015/1 díl „f1+j1“ o výměře 685 m2, p.p.č. 1054/4 díl „d1“ o výměře 148 m2, p.p.č. 1015/18 
o výměře 58 m2, p.p.č. 1015/1 díl „c1“ o výměře 658 m2, p.p.č. 992/1 díl „b1“ o výměře 228 m2, 
p.p.č. 1015/20 o výměře 45 m2, p.p.č. 1015/1 díl „v1“ o výměře 70 m2, p.p.č. 1031/2 díl „x1“ o výměře 31 m2, p.p.č. 1031/2 díl „b2“ o výměře 223 m2, p.p.č. 1054/4 díl „m“ o výměře 7 m2, p.p.č. 992/5 o výměře 48 m2, p.p.č. 1027/9 o výměře 2098 m2, p.p.č. 1027/10 o výměře 518 m2 a p.p.č. 1027/11 
o výměře 313 m2, v k. ú. Otovice u Karlových Var a obci Otovice formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Otovice, se sídlem Hroznětínská č.p. 130, PSČ 362 32 Otovice, IČO 00573272, zastoupenou starostkou obce paní Stefanou Švecovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Otovice 
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 1015/1, p.p.č. 1031/2, p.p.č. 1054/4, p.p.č. 1514, p.p.č.1009/10, p.p.č. 1437, p.p.č. 992/1 
a p.p.č. 1027/2, které byly odděleny geometrickými plány č. 729-50/2010 a č. 726-25/2010 z původních pozemků p.p.č. 1015/1, p.p.č. 1031/2, p.p.č. 1054/4, p.p.č. 1514, p.p.č.1009/10, p.p.č. 1437, p.p.č. 992/1 a p.p.č. 1027/2 a označeny jako p.p.č. 1015/1 díl „r1“ o výměře 33 m2,   p.p.č. 1031/2 díl „s1“ o výměře 
1 m2, p.p.č. 1015/1 díl „t1“ o výměře 1 m2, p.p.č. 1031/2 díl „u1“ o výměře 44 m2, p.p.č. 1031/2 díl „z1“ 
o výměře 14 m2, p.p.č. 1015/1 díl „l1“ o výměře 40 m2, p.p.č. 1054/4 díl „h“ o výměře 383 m2, 
p.p.č. 1514 díl „f“ o výměře 175 m2, p.p.č. 1054/4 díl „d2“ o výměře 50 m2, p.p.č. 1054/4 díl „j“ 
o výměře 163 m2, p.p.č. 1009/10 díl „d“ o výměře 20 m2, p.p.č. 1054/4 díl „g+i“ o výměře 470 m2, 
p.p.č. 1054/4 díl „u“ o výměře 312 m2, p.p.č. 992/1 díl „a1“ o výměře 265 m2, p.p.č. 1015/1 díl „z“ 
o výměře 43 m2, p.p.č. 1009/10 díl „c“ o výměře 384 m2, p.p.č. 1437 díl „a“ o výměře 3 m2, p.p.č. 1054/4 díl „q“ o výměře 4 m2, p.p.č. 1015/1 díl „p1“ o výměře 31 m2, p.p.č. 1015/1 díl „m1“ o výměře 656 m2, p.p.č. 1015/16 o výměře 392 m2, p.p.č. 1015/1 díl „f1+j1“ o výměře 685 m2, p.p.č. 1054/4 díl „d1“ 
o výměře 148 m2, p.p.č. 1015/18 o výměře 58 m2, p.p.č. 1015/1 díl „c1“ o výměře 658 m2, p.p.č. 992/1 díl „b1“ o výměře 228 m2, p.p.č. 1015/20 o výměře 45 m2, p.p.č. 1015/1 díl „v1“ o výměře 70 m2, p.p.č. 1031/2 díl „x1“ o výměře 31 m2, p.p.č. 1031/2 díl „b2“ o výměře 223 m2, p.p.č. 1054/4 díl „m“ 
o výměře 7 m2, p.p.č. 992/5 o výměře 48 m2, p.p.č. 1027/9 o výměře 2098 m2, p.p.č. 1027/10 o výměře 518 m2 a p.p.č. 1027/11 o výměře 313 m2, v k. ú. Otovice u Karlových Var a obci Otovice formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Otovice, se sídlem Hroznětínská č.p. 130, PSČ 362 32 Otovice, IČO 00573272, zastoupenou starostkou obce paní Stefanou Švecovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Otovice

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

Termín kontroly:  22.10.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 453/05/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 4030/17 o výměře 19 m2, p.p.č. 4030/24 o výměře 594 m2 a p.p.č. 4030/35 o výměře 629 m2 
v k. ú. Hranice u Aše a obci Hranice, formou kupní smlouvy mezi paní Patricií Pěnkavovou, bytem Zahradní 759, PSČ 351 24 Hranice (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 93.150,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví paní Patricie Pěnkavové do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 4030/18 o výměře 14 m2, p.p.č. 4030/19 o výměře 18 m2, p.p.č. 4030/20 o výměře 28 m2 
a p.p.č. 4030/21 o výměře 5 m2 v k. ú. Hranice u Aše a obci Hranice, formou kupní smlouvy mezi paní Janou Pěnkavovou, bytem Luční 629, PSČ 351 24 Hranice (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 4.875,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví paní Jany Pěnkavové do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 4030/23 o výměře 116 m2, p.p.č. 4030/32 o výměře 101 m2, p.p.č. 4030/33 o výměře 158 m2 
a p.p.č. 4030/34 o výměře 37 m2 v k. ú. Hranice u Aše a obci Hranice, formou kupní smlouvy mezi paní Terezou Pěnkavovou, bytem Luční 629, PSČ 351 24 Hranice (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 21.872,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví paní Terezy Pěnkavové do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 4030/38 o výměře 249 m2 a p.p.č. 4030/39 o výměře 2178 m2 v k. ú. Hranice u Aše a obci Hranice, formou kupní smlouvy mezi panem Zdeňkem Pěnkavou a paní Janou Pěnkavovou, oba bytem Luční 629, PSČ 351 24 Hranice (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 173.653,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Jany a Zdeňka Pěnkavových do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 4030/27 o výměře 375 m2, p.p.č. 4030/31 o výměře 151 m2, p.p.č. 4030/36 o výměře 592 m2, 
p.p.č. 4030/37 o výměře 480 m2 a p.p.č. 4030/51 o výměře 2383 m2  v k. ú. Hranice u Aše a obci Hranice,
formou kupní smlouvy mezi paní Kristýnou Braun, bytem Luční 629, PSČ 351 24 Hranice (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 283.627,-- Kč, 
a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví paní Kristýny Braun do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


27. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 454/05/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 1145/1 o výměře cca 963 m2, p.p.č. 1147 o výměře cca 96 m2, p.p.č. 1304 o výměře cca 1857 m2, p.p.č. 1305 o výměře cca 2457 m2, p.p.č. 1306/1 o výměře cca 426 m2, p.p.č. 1307 o výměře cca 216 m2 
a p.p.č. 1309 o výměře cca 50 m2 v k. ú. a obci Žlutice, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi panem Luďkem Civínem, bytem Zahradní 999, PSČ 273 51 Unhošť (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za  kupní cenu, která byla stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě odborného vyjádření o ceně obvyklé č. 212-1160 
ve výši 150,-- Kč/m2 za části pozemků druhu trvalý travní porost a 120,-- Kč/m2 za části pozemků druhu ostatní plocha, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví pana Luďka Civína do vlastnictví Karlovarského kraje

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

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/181 včetně pozemků v k. ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 455/05/12
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést  pozemky p.č. 318/1 o výměře 2310 m2, 
p.č. 318/4 o výměře 492 m2, p.č. 318/6 o výměře 14 m2, p.č. 318/7 o výměře 429 m2, p.č. 318/8 o výměře 48 m2, p.č. 318/9 o výměře 358 m2, p.č. 318/10 o výměře 157 m2, p.č. 318/11 o výměře 3 m2,  p.č. 318/12 o výměře 37 m2, p.č. 318/13 o výměře 117 m2, p.č. 318/14 o výměře 563 m2, p.č. 318/15 o výměře 221 m2, p.č. 318/17 o výměře 47 m2, p.č. 318/18 o výměře 85 m2, p.č. 343/5 o výměře 38 m2, p.č. 343/6 
o výměře 60 m2, p.č. 343/7 o výměře 18 m2, p.č. 843/7 o výměře 51 m2, p.č. 843/8 o výměře 283 m2, 
p.č. 843/9 o výměře 7 m2, p.č. 843/10 o výměře 1 m2, p.č. 843/11 o výměře 28 m2, p.č. 843/12 o výměře 86 m2, p.č. 843/13 o výměře 194 m2, p.č. 843/14 o výměře 6 m2 a p.č. 843/17 o výměře 4 m2, vše v k. ú. a obci Sokolov včetně části stavby vyřazené silnice č. II/181 formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Berkou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti včetně stavby silnice II/181 na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti včetně stavby silnice č. II/181 z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.č. 318/1 o výměře 2310 m2, p.č. 318/4 o výměře 492 m2, p.č. 318/6 o výměře 14 m2, p.č. 318/7 
o výměře 429 m2, p.č. 318/8 o výměře 48 m2, p.č. 318/9 o výměře 358 m2, p.č. 318/10 o výměře 157 m2, p.č. 318/11 o výměře 3 m2,  p.č. 318/12 o výměře 37 m2, p.č. 318/13 o výměře 117 m2, p.č. 318/14 
o výměře 563 m2, p.č. 318/15 o výměře 221 m2, p.č. 318/17 o výměře 47 m2, p.č. 318/18 o výměře 85 m2, p.č. 343/5 o výměře 38 m2, p.č. 343/6 o výměře 60 m2, p.č. 343/7 o výměře 18 m2, p.č. 843/7 o výměře 51 m2, p.č. 843/8 o výměře 283 m2, p.č. 843/9 o výměře 7 m2, p.č. 843/10 o výměře 1 m2, p.č. 843/11 
o výměře 28 m2, p.č. 843/12 o výměře 86 m2, p.č. 843/13 o výměře 194 m2, p.č. 843/14 o výměře 6 m2 
a p.č. 843/17 o výměře 4 m2, vše v k. ú. a obci Sokolov včetně části stavby vyřazené silnice č. II/181 formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Berkou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti včetně stavby silnice II/181 na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti včetně stavby silnice 
č. II/181 z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


29. 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 456/05/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 834/1 v k. ú. Mokřiny, silnice č. III/21315 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 410-141/10 ze dne 29.06.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH 
- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 210/2 v k. ú. Loket, silnice č. III/00635 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1229-166/2011 ze dne 01.07.2011 (umístění inženýrských sítí – 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. 3287/1 v k. ú. Jindřichovice, silnice č. III/21039 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 419-5948/2011 ze dne 19.08.2011 (umístění inženýrských sítí – 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 

- 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: 22.10.2012

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


30. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 1647 a p.p.č. 1528/8 v k. ú. Rotava 
ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 457/05/12

- schvaluje zrušení smlouvy o zřízení věcného břemene č. 58/ZU19/2001/Š ze dne 26.11.2001 uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Sokolov (jako povinný, právní předchůdce Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) a společností Západočeská plynárenská, a.s. (jako oprávněný, právní předchůdce společnosti RWE GasNet, s.r.o.)

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 1647 a p.p.č. 1528/8 v k. ú. Rotava, silnice č. III/21041 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 855-2286/2012 ze dne 03.02.2012 (umístění inženýrských sítí – liniové středotlaké plynárenské zařízení – středotlaký plynovod) formou dohody o zrušení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako povinný) a společností RWE GasNet, s.r.o. (jako oprávněný), 
za jednorázovou úhradu ve výši  162.900,-- Kč, kterou oprávněný uhradil dne 16.12.2001 

Termín kontroly: 22.10.2012 

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


31. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 2846/2 v k. ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 458/05/12

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny, rostoucích na p.p.č. 2846/2 v k. ú. Aš, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu možného ohrožení bezpečnosti osob. Vytěžená dřevní hmota bude Dětskému domovu Aš ponechána pro využití v rámci volnočasových aktivit dětí domova.

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Aš 
o povolení kácení

Termín kontroly: 19.11.2012

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


32. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 2266/1 v k. ú. Bublava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 459/05/12

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 2266/1 v k. ú. Bublava, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu snížení rozhledového pole u plánované stavby garáže

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Obecní úřad Bublava 
o povolení kácení

Termín kontroly: 19.11.2012

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


33. Souhlas s pokácením 1 ks javoru rostoucího na p.p.č. 2510/2 v k. ú. Pernink

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 460/05/12

- souhlasí s pokácením 1 ks javoru rostoucího na p.p.č. 2510/2 v k. ú. Pernink, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu realizace stavby resp. připojení příjezdové komunikace na silnici II. třídy

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje zaslat společnosti Valbek, spol. s r.o. souhlas vlastníka pozemku s kácením

Termín kontroly: 19.11.2012

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


34. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1792/1; 2422/5; 1792/3; 1449/1, k. ú. Cheb, pro optický kabel, ve prospěch stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN siť Karlovarského kraje – Cheb nemocnice“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 461/05/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 1792/1; 2422/5; 1792/3; 1449/1, k. ú. Cheb, které jsou 
ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na kterých je navrhováno umístění kabelového vedení – síť elektronických komunikací v rámci stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN siť Karlovarského kraje – Cheb nemocnice“, ve prospěch společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., 
IČO 60193336, a to za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1792/1; 2422/5; 1792/3; 1449/1, k. ú. Cheb, které jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem s společností Telefonica Czech Republic, a.s.,  zastoupenou společností EPLcond, s.r.o., IČO 26346575 (jako stranou budoucí oprávněnou), na základě plné moci ze dne 28.6.2010 a Karlovarským krajem (jako stranou budoucí povinnou)

Termín kontroly:  3.9.2012 
	
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


35. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3258/3; 3258/1; 3258/4, k. ú. Sokolov, pro optický kabel, ve prospěch stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací 
pro MAN siť Karlovarského kraje – Sokolov nemocnice“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 462/05/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 3258/3; 3258/1; 3258/4, k. ú. Sokolov, které jsou 
ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na kterých je navrhováno umístění kabelového vedení – síť elektronických komunikací v rámci stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN siť Karlovarského kraje – Sokolov nemocnice“, ve prospěch společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., IČO 60193336, a to za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3258/3; 3258/1; 3258/4, k. ú. Sokolov, které jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem s společností Telefonica Czech Republic, a.s.,  zastoupenou společností EPLcond, s.r.o., IČO 26346575 (jako stranou budoucí oprávněnou), na základě plné moci ze dne 28.6.2010 a Karlovarským krajem (jako stranou budoucí povinnou)

Termín kontroly: 3.9.2012 

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


36. Smlouva o právu provést stavbu „Změna stavby před jejím dokončením - Rodinný dům, Jiří Douša, Teplička“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 463/05/12

- schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu „Změna stavby před jejím dokončením 
- novostavba RD s garáží a přípojky IS“ v k. ú. Teplička mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem sousedícího pozemku) a Jiřím Doušou, Mládežnická 836/1, Karlovy Vary (jako stavebníkem)

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary Ing. Lence Zubačové, uzavřít smlouvu o právu provést stavbu

Termín kontroly: 9.7.2012 

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




37. Smlouva o užívání pozemku pro umístění a provedení stavby - optický kabel, pro objekt Územní záchranné zdravotnické služby Karlovarského kraje v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 464/05/12

- schvaluje uzavření „Smlouvy o užívání pozemku pro umístění a provedení stavby“, a to 
na p.p.č. 527/100 a v objektu na st.p.č. 527/22, k. ú. Dvory, které jsou ve výlučném vlastnictví ČR 
– Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, na kterých je navrhováno umístění kabelového vedení 
– optický kabel v rámci stavby „Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“, 
ve prospěch Karlovarského kraje. Smlouva bude uzavřená mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Karlovarské kraje a Karlovarským krajem

Termín kontroly: 3.9.2012 

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


38. 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného ze dne 7.11.2008 ev. číslo smlouvy 321/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 465/05/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit  uzavření 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného ze dne 7.11.2008 ev. číslo smlouvy 321/2008

Termín kontroly: 22.10.2012

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


39. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu pro rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 466/05/12

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2012 k podpoře aktivit v cestovním ruchu dle doporučení Komise Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 737.500,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu v roce 2012 dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství 
a cestovní ruch v celkové výši 512.500,-- Kč 

Termín kontroly: 20.8.2012

Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřena k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


40. Přijetí nadačního příspěvku na projekt „Děti, mládež a kultura“ – smlouva mezi Karlovarským krajem a Nadací ČEZ

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 467/05/12

- souhlasí s přijetím nadačního příspěvku 350.000,-- Kč na projekt „Děti, mládež a kultura“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy

Termín kontroly: únor 2013

Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřena k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


41. Smlouva mezi Karlovarským krajem a History o.s. - Galerie talentů o pořádání  „Dne Karlovarského kraje“ dne 26.9.2012 v Praze

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 468/05/12

- souhlasí s pořádáním „Dne Karlovarského kraje“ u příležitosti výstavy „Svět očima dětí“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy na 50.000,-- Kč + DPH

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit a realizovat „Den Karlovarského kraje“ v Praze, dne 26.9.2012

- souhlasí s dalšími náklady na realizaci akce cca 50.000,-- Kč
Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřena k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


42. Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje ATELIÉR GALERIE 4

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 469/05/12

- projednala žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje ATELIÉR GALERIE 4 
na projekt „Chebské dvorky 2012“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příspěvek ve výši 50.000,-- Kč

Termín kontroly: 17.9.2012  

Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřena k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


43. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Obecně prospěšná společnost Forte

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 470/05/12

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Obecně prospěšná společnost Forte 
na projekt „50 let jazzových festivalů v Karlových Varech“ ve výši 30.000,-- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

Termín kontroly: 17.9.2012  

Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřena k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


44. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Grafické zpracování a tisk propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 471/05/12

schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Grafické zpracování a tisk propagačních materiálů v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ podepsané dne 
13.9.2011 se zhotovitelem akce G2 studio s.r.o.

- pověřuje Ing. Michaela Runda ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, podpisem dodatku se zhotovitelem G2 studio s.r.o., Lochotínská 1, 301 00 Plzeň, IČO 263 75 044

Termín kontroly: 20.8.2012

Zodpovídá:  	Ing. Elena Hávová, pověřena k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje


45. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění společného sekretariátu a akcí pro veřejnost v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 472/05/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zajištění společného sekretariátu a akcí pro veřejnost v rámci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ 

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RECEPTT, o.s. s nabídkovou cenou 
2.199.168,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Ing. Michaela Runda ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže RECEPTT, o.s., Javorová 285, Černošín, 349 01 pošta Stříbro s nabídkovou cenou 2.199.168,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 20.8.2012

Zodpovídá: 	Ing. Elena Hávová, pověřena k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje


46. Schválení smluv se společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 473/05/12

- schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor, podnájmu parkovacích míst a související ujednání mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.    
 
- schvaluje smlouvu o sdružení a spolupráci při rekonstrukci nebytových prostor mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.     
   
Termín kontroly: 8.10.2012

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


47. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
–  Schválení smluv se společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 474/05/12

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČO 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- schvaluje smlouvu o podnájmu nebytových prostor, podnájmu parkovacích míst a související ujednání mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.    
 
- schvaluje smlouvu o sdružení a spolupráci při rekonstrukci nebytových prostor mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Fresenius Medical Care – DS, s.r.o.     
   
Termín kontroly: 8.10.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 475/05/12

- bere na vědomí, že následujícím ředitelům příspěvkových organizací v souladu s ustanovením Čl. II bod 5. písm. a) zákona č. 472/2011Sb., 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

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb
RNDr. Zdeněk Papež, První české gymnázium v Karlových Varech
PaedDr. Vladimíra Štrynclová, Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
Ing. Zdeněk Perlinger, Střední zemědělská škola Dalovice
Mgr. Michal Vachovec, Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

- bere na vědomí zápisy o průběhu konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových organizací 

Gymnázium Cheb
První české gymnázium v Karlových Varech
Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
Střední zemědělská škola Dalovice
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018

- jmenuje RNDr. Zdeňka Papeže na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018

- jmenuje PaedDr. Vladimíru Štrynclovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018

- jmenuje Ing. Zdeňka Perlingera na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018

- jmenuje Mgr. Michala Vachovce na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu podpisem 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


49. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 476/05/12

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle přílohy 

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



Termín kontroly: 6.8.2012  

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


50. Projekt „Diagnostika motorových vozidel na ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 477/05/12

- bere na vědomí projektový záměr „Diagnostika motorových vozidel na ISŠ Cheb“ 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 „Diagnostika motorových vozidel na ISŠ Cheb“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Diagnostika motorových vozidel na ISŠ Cheb“ byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Diagnostika motorových vozidel na ISŠ Cheb“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Diagnostika motorových vozidel na ISŠ Cheb“ ve výši cca 3.500.000,-- 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


51. Projekt „Příprava na Turnaj mladých fyziků“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 478/05/12

- bere na vědomí projektový záměr „Příprava na Turnaj mladých fyziků“ 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 1.2 – 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 RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, vedoucím projektu „Příprava na Turnaj mladých fyziků“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Příprava na Turnaj mladých fyziků“ byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Příprava na Turnaj mladých fyziků“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Příprava na Turnaj mladých fyziků“ ve výši 
cca 1.900.000,-- 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. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 479/05/12

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, ve výši 15.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí a reprezentací Karlovarského kraje na 6. ročníku celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje včetně uzavření smlouvy 

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

Termín kontroly: 4.6.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 480/05/12

- souhlasí s účinností od 1. července 2012 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, a to formou zrušení stávající Přílohy č. 1 a jejím nahrazením Přílohou č. 1 ze dne 14. června 2012 včetně vydání dodatku

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

- souhlasí s účinností od 1. července 2012 se změnami zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary spočívajícími ve změně vymezení majetku 
ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, a to formou zrušení stávající Přílohy č. 1 
a jejím nahrazením Přílohou č. 1 ze dne 14. června 2012 a ve vydání Přílohy č. 3 Doplňková činnost včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedené změny zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- souhlasí s účinností od 1. července 2012 se změnami zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary spočívajícími v rozšíření vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti o činnost školní družiny a ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, a to formou zrušení stávající Přílohy č. 1 a jejím nahrazením Přílohou č. 1 ze dne 14. června 2012 včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedené změny zřizovací listiny včetně vydání dodatku

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

Termín kontroly: 4.6.2012

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


54a) Smlouva o připojení k distribuční soustavě mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o. a budoucí smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa, část II

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 481/05/12

- schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 
1. etapa, část II dle návrhu

- schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa, část II dle návrhu

- schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa, část II 
dle návrhu

- schvaluje budoucí smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa, část II dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o připojení k distribuční soustavě mezi Karlovarským krajem 
a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa, část II

- pověřuje hejtmana podpisem budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa, část II.

Termín kontroly: 17.9.2012

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


54b) Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření turistického portálu Karlovarského kraje“ a vyhlášení nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření turistického portálu Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 482/05/12

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření turistického portálu Karlovarského kraje“ dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

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

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

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

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

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

Termín kontroly: 20.8.2012

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


54c) Změna ve složení konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 483/05/12

- odvolává PaedDr. Vratislava Emlera, jako člena konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary, Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart a Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov určeného zřizovatelem, z konkursních komisí, 
a to z důvodu jeho pracovního zaneprázdnění v den konání konkursních řízení

- jmenuje JUDr. Martina Havla, náměstka hejtmana, členem konkursních komisí 
pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Základní škola 
a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary, Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart a Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov

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

Termín kontroly: 4.6.2012

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


54d) Vyřazení uchazečů z  konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov a Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 484/05/12

- bere na vědomí zápisy z jednání konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov a Dům dětí 
a mládeže Karlovy Vary dle návrhu 
- schvaluje vyřazení uchazečky JUDr. Romany Filkové z konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov a Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, a to pro nesplnění zákonných předpokladů stanovených pro výkon dané činnosti a obsahových náležitostí přihlášky  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s vyřazením JUDr. Romany Filkové z konkursních řízení

Termín kontroly: 4.6.2012

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


54e) Schválení zařazení akce: „Parkování – Nemocnice Sokolov“ do Akčního plánu Karlovarského kraje – vlastní investice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 485/05/12

- schvaluje zařazení akce: „Parkování – nemocnice Sokolov“ do Akčního plánu Karlovarského kraje 
– vlastní investice 

- schvaluje zajištění finančního krytí akce: „Parkování – Nemocnice Sokolov“ z  prostředků Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 19.11.2012

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


54f) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CYKLO TEAM KILLI

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 486/05/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro CYKLO TEAM KILLI ve výši 10.000,-- Kč na „Mistrovství České republiky Masters v časovce jednotlivců pořádané CYKLO TEAMEM KILLI“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a CYKLO TEAMEM KILLI ve výši 10.000,-- Kč

Termín kontroly: 9.7.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


54g) Revokace části usnesení č. RK 403/04/12 ze dne 23.4.2012 - Příprava zadávacího řízení „Administrátor veřejné zakázky Centrální nákup elektrické energie na období 2013 – 2015“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 487/05/12

- schvaluje změnu části usnesení č. RK 403/04/12 ze dne 23.4.2012 ve znění:


Původní znění: 
- 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

Nové znění: 	
- schvaluje realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Administrátor veřejné zakázky 
- Centrální nákup elektrické energie na období 2013 - 2015“, zadávanou v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako zakázku malého rozsahu

Zbývající část usnesení č. RK 403/04/12 ze dne 23.4.2012 se nemění       

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



