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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 20. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 4. června 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:05 do 10:52 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		MUDr. Larva
Přizvaní:		Ing. Fiala CSc., Ing. Michková, p. Riško, Ing. Tomsová, Ing. Živný
Další zúčastnění:	Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.6.2012		RK 557/06/12
	Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností				RK 558/06/12
	Rozpočtové změny								RK 559/06/12
	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace 		RK 560/06/12
Muzeum Sokolov
	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace 		RK 561/06/12
Sociální služby
	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 562/06/12
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Školní statek 
a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 563/06/12
příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium 
a vyšší odborná škola Karlovy Vary
	Podklady pro uzavření smlouvy s ČÚZK: „Nevýhradní licenční smlouva 		RK 564/06/12
o užití Digitálního modelu reliéfu ČR“ 
- schválení návrhu licenční smlouvy s ČÚZK
- schválení uzavření licenční smlouvy s ČÚZK
	Prominutí pohledávky za povinnou MAVIKO, s.r.o.				RK 565/06/12
	Prominutí pohledávky za povinným Atego trans, s.r.o.				RK 566/06/12
	Výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídky v užším řízení na veřejnou	RK 567/06/12 
zakázku: „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ“
	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská 		RK 568/06/12
nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“
	Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 	RK 569/06/12
– schválení nového znění textu vzorových Smluv o realizaci grantových projektů
	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Aktualizace propagačního a informačního filmu 	RK 570/06/12
o rekonstrukci a rozvoji letiště
	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 	RK 571/06/12
kraje, a.s.
	Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 	RK 572/06/12
1 Inovační vouchery – změna projektu
	Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 	RK 573/06/12
prevence kriminality v roce 2012
	Tisková oprava usnesení č. RK 395/04/12 ze dne 23.4.2012 - Projekt 		RK 574/06/12
„Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele“ – úhrada výdajů na opravy závad bytů zvláštního 
určení vyplývající z neplnění povinností firmy STIOB, s.r.o.
	Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-47/2012 na projekt 	RK 575/06/12
„Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji“
	Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování 	RK 576/06/12
příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ - schválení 
návrhu smlouvy o spolupráci
	Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování 	RK 577/06/12
příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ - schválení 
výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění 
poskytovatele terénních služeb pro sociálně vyloučené lokality v Karlovarském 
kraji“
	Odvolání z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Domov 		RK 578/06/12
pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
	Jmenování ředitele a stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Domov 	RK 579/06/12
pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.6.2012		RK 580/06/12
	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.6.2012	RK 581/06/12
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 582/06/12
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku 
Karlovarského kraje
	Zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 342/4 v k. ú. Povodí 			RK 583/06/12
ve vlastnictví ČR - Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského 
kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 
organizace
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 584/06/12
p.č. 4121/29 a p.č. 4121/30 v k. ú. Sokolov
	Určení výše požadované náhrady škody způsobené Muzeu Sokolov, příspěvkové 	RK 585/06/12
organizaci Karlovarského kraje
	Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření 		staženo
turistického portálu Karlovarského kraje“
	Poskytnutí příspěvků subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského RK 586/06/12
kraje pro rok 2012
	Jmenování a odvolání ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	RK 587/06/12
středních škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
	Příspěvky subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012	RK 588/06/12
	Změna části usnesení č. RK 480/05/12 – Změny zřizovacích listin příspěvkových 	RK 589/06/12
organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
Karlovarským krajem
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na přípravu projektu Omezení 	RK 590/06/12
výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji od Povodí Ohře s.p.
	Smlouva o poskytnutí příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Cheb 		RK 591/06/12
na pořádání Krajských mysliveckých slavností a akcí s mládeží

37a)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci 	RK 592/06/12
FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY
37b)	Schválení podmínek poskytnutí dotace pro projekt „Vědeckotechnický park 	bez usnesení
Karlovarského kraje“
37c)	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.10.2011 pod ev. č. 		RK 593/06/12
VZ 154/2011, mezi Karlovarským krajem a zhotovitelem digitálních 
povodňových plánů, firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
37d)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro HC Energii 	RK 594/06/12
Karlovy Vary s.r.o.
37e)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vybavení objektu 		RK 595/06/12
Karlovarského kraje kancelářským nábytkem, zařízením a technikou“
- 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 hodnotící komise
37f)	Veřejná zakázka Karlovarské krajské nemocnice a.s. „Dodávka a instalace 	RK 596/06/12
CT systému pro nemocnici v Chebu“





















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







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 37 a)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY

bod č 37 b)	Schválení podmínek poskytnutí dotace pro projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“

bod č. 37 c)	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.10.2011 pod ev. č. VZ 154/2011, 
mezi Karlovarským krajem a zhotovitelem digitálních povodňových plánů, firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

bod č. 37 d)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o.

bod č. 37 e)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vybavení objektu Karlovarského kraje kancelářským nábytkem, zařízením a technikou“
- 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 hodnotící komise

bod č. 37 f)	Veřejná zakázka Karlovarské krajské nemocnice a.s. „Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v Chebu“

Staženo z programu:

bod č. 30	Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření turistického portálu Karlovarského kraje“


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.6.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 557/06/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 558/06/12

- schvaluje nová Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

- souhlasí s tím, aby se tato Pravidla stala součástí směrnice ředitele krajského úřadu Pravidla 
pro přijímání a vyřizování petic, stížností, návrhů, připomínek, podnětů a žádostí

- ukládá řediteli Krajského úřadu Karlovarského kraje vydat směrnici Pravidla pro přijímání a vyřizování petic, stížností, návrhů, připomínek, podnětů a žádostí, jejíž součástí budou uvedená Pravidla 
pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Termín kontroly: 9.7.2012

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 559/06/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 224/2012
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 300.000,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje k předfinancování výdajů projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.4a.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Rozpočtovou změnu č. 225/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 2.181.622,71 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rozpočtové prostředky jsou určeny k financování projektů globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 226/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru dopravy a silničního hospodářství do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 35.000,-- Kč z důvodu nákupu odborné literatury

Rozpočtovou změnu č. 227/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru ve výši ± 10.000,--  Kč pro ProMancus, o.p.s. jako neinvestiční příspěvek na projekt „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“

Rozpočtovou změnu č. 228/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.302.822,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu cestovního ruchu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary ve výši 697.071,60 Kč a Gymnázium a obchodní akademii Chodov ve výši 
605.750,40 Kč.

Rozpočtovou změnu č. 229/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 v celkové částce ± 130.966,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělskou školu Dalovice na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty, která je součástí učebních osnov. 

Rozpočtovou změnu č. 230/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši ± 735.851,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených, Karlovarským krajem předfinancovaných, mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 12/2011 – 04/2012 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 231/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši ± 395.087,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených předfinancovaných mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 12/2011 – 04/2012 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 232/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 45.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektu: „Kulturní aktivity pro nevidomé, neslyšící 
a seniory v roce 2012“

Rozpočtovou změnu č. 233/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 30.000,-- Kč pro Obecně prospěšnou společnost Forte na realizaci projektu z oblasti kultury „50 let jazzových festivalů v Karlových Varech“ 

Rozpočtovou změnu č. 234/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 500.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na realizaci projektu „Zpracování managementu/planu velkého pasportu Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge (lokality: Jáchymov, Hřebečná, Horní Blatná, Boží Dar, Krupka, Měděnec)

Rozpočtovou změnu č. 235/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 75.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to pro Gymnázium Cheb v částce 25.000,-- Kč, První české gymnázium v Karlových Varech v částce 25.000,-- Kč a Integrovanou střední školu technickou 
a ekonomickou Sokolov v částce 25.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování udržitelnosti projektů „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků“, realizovaných v těchto příspěvkových organizacích.

Rozpočtovou změnu č. 236/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 10.000,-- Kč pro CYKLO TEAM KILLI na pořádání Mistrovství České republiky Masters v časovce jednotlivců

Rozpočtovou změnu č. 237/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 120.000,-- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Nová Role na materiální vybavení družstva mladých hasičů a přípravky (děti od 20 do 6 let)

Rozpočtovou změnu č. 239/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.340.215,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování realizace projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ VI.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru kanceláře ředitele ve výši ± 25.000,-- Kč k zajištění mzdových výdajů projektu

Rozpočtovou změnu č. 240/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 99.999,60 Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s.

Rozpočtovou změnu č. 241/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru ve výši ± 69.800,-- Kč pro Federaci rodičů 
a přátel sluchově postižených, o.s. jako neinvestiční příspěvek na zajištění sociální služby rané péče v Karlovarském kraji 

Rozpočtovou změnu č. 242/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru ve výši ± 10.000,-- Kč pro Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR, o.s. jako neinvestiční příspěvek na projekt „Přeshraniční přátelské vztahy a kulturní akce pro seniory“

Rozpočtovou změnu č. 243/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.535.471,40 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 příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odborné učiliště Toužim ve výši 413.392,80 Kč a Střední průmyslovou školu Ostrov ve výši 1.122.078,60 Kč.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 238/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 890.437,20 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 městem Karlovy Vary Základní školu 
a Základní uměleckou školu Karlovy Vary, Šmeralova 336/15 a organizaci budou poukázány prostřednictvím zřizovatele.

Termín kontroly: 9.7.2012

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


4. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 560/06/12

- schvaluje změnu účelu použití investičních prostředků v celkové výši 500.000,-- Kč příspěvkové organizace Muzeum Sokolov ze schválené investiční akce „Zámek Sokolov - věže“ na investiční akce: částka 200.000,-- Kč na „Havarijní stav střechy zámku Sokolov a částka 300.000,-- Kč na „Rozšíření expozice – Galerie Friedmann“

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel příspěvkové organizace


5. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Sociální služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 561/06/12

- schvaluje změnu účelu použití investičních prostředků v celkové výši 730.000,-- Kč příspěvkové organizace Sociální služby, z toho částka 350.000,-- Kč ze schválené investiční akce „Rekonstrukce 
a modernizace nákladního výtahu v pavilonu A“ a částka 380.000,-- Kč ze schválené investiční akce „ePS (elektrická požární signalizace) a EZS (elektrická zabezpečovací signalizace) na investiční akce: dokončení rekonstrukce přední části oplocení části areálu, nezbytné technologické kroky k posílení výkonu kotelny nad rámec provedené celkové rekonstrukce, dílčí rekonstrukce kanalizačního systému, nákup polohovacího koupacího křesla, popř. obdobného zařízení, rekonstrukce česel ČOV, pořízení průmyslové pračky 

- schvaluje změnu účelu použití investičních prostředků v celkové výši 220.000,-- Kč ze schválené investiční akce „ePS (elektrická požární signalizace) a EZS (elektrická zabezpečovací signalizace) 
na investiční akci: vybudování bezdrátového komunikačního systému pro klienty

Zodpovídá: Mgr. Jiří Hrubý, ředitel příspěvkové organizace


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 562/06/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 750.000,-- Kč bez DPH z rezervního fondu 
do fondu investičního příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

- schvaluje použití investičního fondu v maximální výši do 750.000,-- Kč bez DPH příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb na rekonstrukci technologie vnitropodnikové čerpací stanice pohonných hmot

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička,  ředitel příspěvkové organizace


7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 563/06/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 300.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary na dofinancování rekonstrukce sociálních zařízení a na instalaci nového oběhového čerpadla topného systému

Zodpovídá: Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel příspěvkové organizace


8. Podklady pro uzavření smlouvy s ČÚZK: „Nevýhradní licenční smlouva o užití Digitálního modelu reliéfu ČR“ 
- schválení návrhu licenční smlouvy s ČÚZK
- schválení uzavření licenční smlouvy s ČÚZK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 564/06/12

- schvaluje předložený návrh nevýhradní licenční smlouvy o užití Digitálního modelu reliéfu ČR

- schvaluje uzavření nevýhradní licenční smlouvy o užití Digitálního modelu reliéfu ČR mezi Karlovarským krajem a ČÚZK

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, pověřen zast. vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK


9. Prominutí pohledávky za povinnou MAVIKO, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 565/06/12

- schvaluje prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 7.000,-- Kč za povinnou MAVIKO, s.r.o., 
IČO 28729684, se sídlem Bulharská 853/7, 470 01 Česká Lípa

Termín kontroly: 23.7.2012

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


10. Prominutí pohledávky za povinným Atego trans, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 566/06/12

- schvaluje prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 4.000,-- Kč za povinným Atego trans, s.r.o., IČO 28019270, se sídlem Hankova 1101/3, 301 00 Plzeň

Termín kontroly: 23.7.2012

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


11. Výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídky v užším řízení na veřejnou zakázku: „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 567/06/12

- schvaluje vyloučení zájemce k podání nabídky z důvodu nesplnění požadavků na zájemce uvedených v zadávacích podmínkách

- schvaluje výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídek do zadávacího řízení, realizovaném formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ“

Termín kontroly: 9.7.2012 

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


12. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 568/06/12

- schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“ 

- souhlasí s podpisem Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“  

Termín kontroly: 3.9.2012

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


13. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – schválení nového znění textu vzorových Smluv o realizaci grantových projektů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 569/06/12

- schvaluje nové znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dle návrhu

- schvaluje zapracování případných změn do znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
na základě připomínek Řídícího orgánu, věcně příslušných odborů v rámci implementační struktury Karlovarského kraje dle podmínek konkrétních grantových projektů prostřednictvím odboru investic 
a grantových schémat 

Termín kontroly: 3.9.2012 

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


14. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Aktualizace propagačního a informačního filmu o rekonstrukci 
a rozvoji letiště

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 570/06/12

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady spolufinancování výroby aktualizace propagačního a informačního filmu o rozvoji letiště Karlovy Vary společností TV Duha ve výši 
35 tis. Kč

Termín kontroly: 23.7.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 571/06/12

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

- bere na vědomí předloženou Výroční zprávu společnosti ÚSKK, a.s., za rok 2011

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislého auditora ze dne 21.04.2012, vyhotovenou auditorskou společností Q-audit, s.r.o., Mariánské Lázně, Ing. M. Kučera, auditor oprávnění č. 754 

- bere na vědomí vyjádření Dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky ÚSKK, a.s., za rok 2011 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti

- bere na vědomí předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011

- schvaluje Řádnou roční účetní závěrku ÚSKK, a.s., za rok 2011

- rozhoduje o rozdělení zisku dosaženého v roce 2011 ve výši 1.768.348,35 Kč tak, že tento zisk se rozděluje v souladu s návrhem představenstva ÚSKK, a.s., takto: 

(i) 5 % dosaženého zisku (tj. 88.417,42 Kč) bude, v souladu s článkem 32 stanov společnosti, použito na doplnění rezervního fondu společnosti

                                 (ii) zbývající část zisku ve výši 1.679.930,93 Kč zůstane nerozdělena           

- určuje, že ověření Řádné roční účetní závěrky za rok 2012 a Výroční zprávy za rok 2012 provede 
Ing. Jaroslav Petera, nezávislý auditor, IČO 41660889 a ověření Řádné roční účetní závěrky za rok 2013 a Výroční zprávy za rok 2013 provede auditorská firma Q-AUDIT, s.r.o., IČO 61173339

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s., IČO 
26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ.

- ukládá představenstvu společnosti vypracovat ekonomickou analýzu dalšího rozvoje společnosti 
pro rok 2012 a pro roky následující a analýzu investičních příležitostí společnosti především se zaměřením na pořízení nové obalovny (termín 30.9.2012) 

Zodpovídá: Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
                    Michal Riško, místopředseda představenstva
                  Ing. Tomáš Svoboda, člen představenstva
                  Václav Mleziva, člen představenstva


16. Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery – změna projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 572/06/12

- schvaluje změnu doby realizace projektu „Katalytická oxidace pro zpracování odpadů z výroby akrylových monomerů“, na kterou byla odsouhlasena podpora v rámci dotačního titulu 1 Inovační vouchery pro žadatele Momentive Specialty Chemicals, a.s. a návrh Smlouvy o poskytnutí podpory 
z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje dle návrhu

Termín kontroly: 9.7.2012

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


17. Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 573/06/12

- schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2012 v celkové výši 200.000,-- Kč dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí




18. Tisková oprava usnesení č. RK 395/04/12 ze dne 23.4.2012 - Projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ – úhrada výdajů na opravy závad bytů zvláštního určení vyplývající z neplnění povinností firmy STIOB, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 574/06/12

- schvaluje tiskovou opravu textu usnesení č. RK 395/04/12 ze dne 23.4.2012, tak, že:

1. v části schvaluje - na konec věty doplňuje za částku 70.000,-- Kč sousloví „bez DPH“
2. v části ukládá - se na konci věty za částku 70.000,-- Kč doplňuje sousloví „bez DPH“

Původní znění: 

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

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

Nové znění:

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

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

Další text usnesení se nemění.

Termín kontroly: 23.7.2012

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


19. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-47/2012 na projekt „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 575/06/12

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-47/2012 v rámci OP LZZ na Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.2.00/15.00012

- prohlašuje, že jako orgán příjemce dotace byla Rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-47/2012 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.2.00/15.00012  

- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-47/2012 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
na Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.2.00/15.00012
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje 
o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

- ukládá 
a) odboru sociálních věcí a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-47/2012 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ 
reg. č. CZ.1.04/3.2.00/15.00012
b) odboru sociálních věcí informovat 2x ročně Radu Karlovarského kraje o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 19.11.2012

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


20. Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 576/06/12

- schvaluje Smlouvu o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ mezi Karlovarským krajem 
a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na řízení a administraci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji“ ve výši 2.305.788,-- Kč

Termín kontroly: 17.9.2012

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


21. Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ - schválení výsledků zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění poskytovatele terénních služeb pro sociálně vyloučené lokality 
v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 577/06/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Zajištění poskytovatele terénních služeb pro sociálně vyloučené lokality v Karlovarském kraji“. Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 1. dílčí část zakázky 
– Vyloučená lokalita (Chodov, Vintířov, Nové Sedlo, Vřesová, Nejdek) byla vyhodnocena nabídka uchazeče Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČO 25755277 s nabídkovou cenou 4.794.000,-- Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější a jediná pro 2. dílčí část zakázky – Vyloučená lokalita (Kraslice, Oloví, Rotava) byla vyhodnocena nabídka uchazeče Kotec o.s., Nádražní náměstí 299, 
353 01 Mariánské Lázně, IČO 26648415 s nabídkovou cenou 4.151.400,-- Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější a jediná pro 3. dílčí část zakázky – Vyloučená lokalita (Ostrov, Jáchymov) byla vyhodnocena nabídka uchazeče Občanské sdružení Světlo Kadaň, Husova 1325, 432 01 Kadaň, 
IČO 65650701 s nabídkovou cenou 5.048.981,-- Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější a jediná pro 4. dílčí část zakázky – Vyloučená lokalita (Horní Slavkov, Rovná, Habartov, Nová Ves) byla vyhodnocena nabídka uchazeče Kotec o.s., Nádražní náměstí 299, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 26648415 s nabídkovou cenou 2.876.400,-- Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější a jediná pro 5. dílčí část zakázky 
– Vyloučená lokalita (Aš) byla vyhodnocena nabídka uchazeče Kotec o.s., Nádražní náměstí 299, 
353 01 Mariánské Lázně, IČO 26648415 s nabídkovou cenou 1.611.600,-- Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější a jediná pro 6. dílčí část zakázky – Vyloučená lokalita (Bochov, Žlutice) byla vyhodnocena nabídka uchazeče Občanské sdružení Světlo Kadaň, Husova 1325, 432 01 Kadaň, 
IČO 65650701 s nabídkovou cenou 1.866.590,-- Kč bez DPH.

- schvaluje návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb, doplněny budou pouze specifické údaje vyplývající z vysoutěžené zakázky u každého dodavatele

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 1. dílčí části zakázky Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, 
IČO 25755277 s nabídkovou cenou 4.794.000,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu a dále schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 2., 4. a 5. dílčí části zakázky Kotec o.s., Nádražní náměstí 299, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 26648415 s nabídkovou cenou 
pro 2. dílčí část zakázky 4.151.400,-- Kč bez DPH, pro 4. dílčí část zakázky 2.876.400,-- Kč bez DPH 
a pro 5. dílčí část zakázky 1.611.600,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu a dále schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 3. a 6. dílčí části zakázky Občanské sdružení Světlo Kadaň, Husova 1325, 432 01 Kadaň, IČO 65650701 s nabídkovou cenou 
pro 3. dílčí část zakázky 5.048.981,-- Kč bez DPH a pro 6. dílčí část zakázky 1.866.590,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu. 

Termín kontroly: 17.9.2012

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


22. Odvolání z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 578/06/12

- odvolává z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku, 
IČO 71175199, se sídlem Pernink, Nádražní 268, Ing. Jiřinu Hlavanovou a to dnem 30. června 2012

- pověřuje hejtmana podpisem odvolání

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

Termín kontroly: 23.7.2012

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


23. Jmenování ředitele a stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory 
v Perninku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 579/06/12

- jmenuje Bc. Alfréda Hluška do funkce ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku, s účinností od 1.7.2012

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Domov 
pro seniory v Perninku, ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

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

Termín kontroly: 23.7.2012

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


24. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.6.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 580/06/12

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.6.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

25. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.6.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 581/06/12

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.6.2012:

Návrh programu:

A.	Volba návrhové komise
B. 	Volba ověřovatelů zápisu
C.	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 14.6.2012
	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 19.3.2012 do 11.5.2012
	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady

Zpráva výboru pro regionální rozvoj
Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci
Zpráva finančního výboru 
Zpráva výboru pro národnostní menšiny
Zpráva kontrolního výboru
	Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
	Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2011
	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2012
	Rozpočtové změny
Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2011
Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2012
Informace o dotacích ve školství od 1.1.2012 do 21.5.2012
	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2012

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení NEJSTE SAMI provozující denní centrum Žirafa
Žádost Základní školy Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvkové organizace, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/01.0001
Žádost Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/01.0003
Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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
Smlouvy o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 
na realizaci projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Schválení odůvodnění veřejné zakázky „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“
Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2012
	Soutěž Vesnice roku 2012 – krajské kolo
	Projekt Cyklostezka Ohře – závěrečná zpráva

Program obnovy venkova – změna v realizované akci
Schválení podmínek poskytnutí dotace pro projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“
Příspěvek organizaci Joker o.s., na Benefiční koncert The Tap Tap
Příspěvek organizaci Joker o.s., na festival „PATAFEST“
Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Sociální služby, příspěvková organizace
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
	Změna části usnesení č. ZK 321/12/09 ze dne 10.12.2009 - Bezúplatné nabytí nemovitostí 
do vlastnictví Karlovarského kraje – budovy bez čp/če na stavebních parcelách č.st. 9/7 a st. 9/8, vše v k. ú. Dolní Dvory
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitého majetku ze dne 7.11.2008 ev. č. smlouvy 322/2008 a dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení předkupního práva jako práva věcného ze dne 7.11.2008 ev. č. smlouvy 321/2008
Směna nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí ve vlastnictví společnosti KUKAL & UHLÍŘ s.r.o. – k. ú. Zelená Hora u Kraslic
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 244 v k. ú. Střížov 
u Chebu
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Hranice u Aše
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Hranice u Aše – 2
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2048/95 
a p.p.č. 2048/96 v k. ú. Drmoul
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Žlutice
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Nejdek
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6 včetně součástí a příslušenství, mostů a pozemků v k. ú. Kamenný Dvůr, Zlatá u Kynšperka nad Ohří, Arnoltov a Rudolec u Březové – ŘSD ČR
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1571 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Těšovice do majetku Karlovarského kraje 
a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Těšovice
Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Otovice do majetku Karlovarského kraje 
a bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Otovice
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/181 včetně pozemků v k. ú. Sokolov
Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu pro rok 2012
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ATELIÉR GALERIE 4
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – Libor Balák – Karlovarské hudební divadlo
Oznámení o vyřazení a o finančním vypořádání přípravné fáze projektu „Art centrum Galerie 4“ podaného do ROP NUTS 2 Severozápad
Přerozdělení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2012
Změna čerpání příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2012
Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2012 – I. etapa
Projekt „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“
- schválení podání žádosti do Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad 
pro období let 2007 - 2013
- schválení finančního krytí projektu
	Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb
	Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2012

Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
Informace ve věci pronájmu nebytových prostor 1. Soukromé základní škole Karlovy Vary s.r.o.
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
Schválení finančního krytí projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ 
v rámci Operačního programu Životní prostředí
Změna č. 25 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v místní části Horní Dvory města Cheb
Zprávy o plnění opatření z „Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe“ a „Plánu oblasti povodí Berounky“ v územní působnosti Karlovarského kraje
Změna „Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí“ a poskytování příspěvků v režimu de minimis
	Změna pravidel „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací čistíren odpadních vod 
pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ a poskytování podpory dle režimu 
de minimis
Schválení výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi 
a poskytnutí příspěvku obci Šabina
Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2012
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství 
na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2012 občanskému sdružení Náš region
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství 
na ochrany životního prostředí občanskému sdružení Náš region v roce 2012
„Kraslice – II. etapa rozšíření kanalizace, k. ú. Kraslice, Zelená Hora a Tisová“ - příspěvek  kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV 
pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ městu Kraslice
	Různé

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


26. 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 582/06/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 394/1 v k. ú. Dolní Hraničná, silnice č. III/2142 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu č. 198-42/2011 ze dne 28.11.2011 (umístění inženýrských sítí – kabelová přípojka NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 3702, p.p.č. 3287/1, p.p.č. 3685 
a p.p.č. 3688 v k. ú. Jindřichovice v Krušných horách, silnice č. II/210, III/21039 a III/21037 ve prospěch společnosti VTE Stará s.r.o., dle geometrického plánu č. 392-040/2010 ze dne 13.06.2011 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH 
+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- 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


27. Zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 342/4 v k. ú. Povodí ve vlastnictví ČR - Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 583/06/12

- schvaluje zřízení věcného břemene, odpovídajícího právu umístění stavby „Modernizace mostu 
ev. č. 21231-3 u Starosti“ (kamenný zához, betonový příčný práh, dlažba z lomového kamene) do pozemku p.p.č. 342/4 v k. ú. Povodí a obci Třebeň v majetku Povodí Ohře, státní podnik a právu přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, oprav, údržby či likvidace stavby na nezbytně dlouhou dobu, ve prospěch Karlovarského kraje, dle geometrického plánu č. 116-25/2012 ze dne 02.03.2012, formou smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako povinný 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé) a to za celkovou jednorázovou úhradu 11.050,-- Kč + DPH dle výměru MF č. 01/2012 

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


28. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 4121/29 a p.č. 4121/30 v k. ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 584/06/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.č. 4121/29 o výměře 39 m2 a p.č. 4121/30 o výměře 34 m2 v k. ú. a obci Sokolov formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, 
IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních 
Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za kupní cenu ve výši 20.920,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


29. Určení výše požadované náhrady škody způsobené Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 585/06/12

- bere na vědomí oznámení Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje o jeho odpovědnosti za škodu způsobenou této příspěvkové organizaci v důsledku havárie služebního automobilu 

- určuje Ing. Michaelu Rundovi, řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, náhradu škody ve výši 8.014,-- Kč, která představuje spoluúčast na pojistném plnění, s termínem úhrady nejdéle do 13.7.2012 
   
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu písemně informovat 
Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje o tomto usnesení a výši požadované náhrady škody s ním projednat

- ukládá Ing. Michaelu Rundovi, řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, písemně informovat odbor památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu o úhradě požadované náhrady škody, a to v termínu do 13.8.2012 
Termín kontroly: 17.9.2012

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


30. Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vytvoření turistického portálu Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


31. Poskytnutí příspěvků subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 586/06/12

- projednala žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru zdravotnictví 
na rok 2012

- doporučuje poskytnutí finančních příspěvků v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro rok 2012 následujícím subjektům:

	Horská služba ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn č.p. 260, PSČ 543 51 ve výši 66.000,-- Kč 
na vybavení záchranářů Horské služby zdravotním materiálem

Prima Vizus, o.p.s. Dolnická 2512/21, Cheb, PSČ 350 02 ve výši 150.000,-- Kč 
na preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji projekt „Koukají 
na nás správně?“

	Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary, Kollárova 551/17, Karlovy Vary, PSČ 360 09 ve výši 40.000,-- Kč na projekt „Výuka poskytování první pomoci“


	Územní organizace Svazu diabetiků ČR Ostrov, Masarykova 715, Ostrov, PSČ 363 01 
ve výši 15.500,-- Kč na Celoroční měření krevního tlaku občanům, a ve výši 12.000,--Kč na DIA poradnu


	Svaz diabetiků ČR, I.P.Pavlova 456/32, Karlovy Vary, PSČ 360 01 ve výši 50.000,-- Kč na pořádání a) Festivalu diabetu a b) vydání KV Dia Bulletinu


	DTO CZ, s.r.o., Mariánské náměstí 480/5, Ostrava - Mariánské Hory, PSČ 709 00 ve výši 60.000,-- Kč na kongres „Gerontologické dny Severozápad 2012“


	NEURO – KV s.r.o., Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary, PSČ 360 01 ve výši 
70.000,-- Kč na vybudování bezbariérového vstupu do neurologického centra


	Střední zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb p.o., Hradební 62/2, Cheb, PSČ 350 02 ve výši 5.000,-- Kč na přípravu a realizaci vzdělávací akce „Znáš své tělo“ a prezentaci oborů Zdravotnický asistent, Masér sportovní a rekondiční, Sociální činnost


	Klub bechtěreviků, o.s., Na Slupi 4, Praha 2, PSČ 128 50 ve výši 17.500,-- Kč na zlepšení pohybu nemocných bechtěrevikovou nemocí


- pověřuje odbor zdravotnictví k přípravě smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, která je součástí Pravidel pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného podpisem smluv s výše uvedenými subjekty 
Termín kontroly: 5.11.2012
Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 587/06/12

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

Mgr. Božena Staňková, Základní škola a mateřská škola při Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart
Mgr. Jana Hynková, Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary
Dagmar Čejková, Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

- bere na vědomí zápisy o průběhu konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových organizací 
Základní škola a mateřská škola při Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart
Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary
Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

- jmenuje Mgr. Danu Vondráškovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018 

- jmenuje Mgr. Janu Hynkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018

- jmenuje Mgr. Pavlínu Zapletalovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou 
do 31. července 2018

- jmenuje Mgr. Bc. Ingrid Heinicovou Válkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018

- jmenuje RNDr. Miroslava Wimmera na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Dům dětí 
a mládeže Karlovy Vary s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018, se zkušební dobou v délce 6 měsíců

- odvolává Mgr. Blanku Zemanovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko
-psychologická poradna Sokolov dnem 30. června 2012 

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


33. Příspěvky subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 588/06/12

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

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Tenisovému klubu TC Gejzírpark Karlovy Vary v celkové výši 10.500,-- Kč dle přílohy
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit schválený příspěvek
Termín kontroly: 3.9.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže	 a tělovýchovy


34. Změna části usnesení č. RK 480/05/12 – Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 589/06/12

- mění část svého usnesení č. RK 480/05/12 ze dne 9. května 2012, kterým souhlasila 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 v tom smyslu, že souhlasí s účinností od 1. července 2012 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna 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
Termín kontroly: 9.7.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


35. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na přípravu projektu Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji od Povodí Ohře s.p.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 590/06/12

- schvaluje výjimku z návrhu vzorové smlouvy dle usnesení č. RK 88/01/12 o poskytnutí příspěvku Karlovarskému kraji na spolufinancování přípravné fáze projektu Omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Karlovarskému kraji Povodím Ohře s.p. 
na spolufinancování přípravné fáze projektu Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 
dle předloženého návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

Termín kontroly: 23.7.2012  

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




36. Smlouva o poskytnutí příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Cheb na pořádání Krajských mysliveckých slavností a akcí s mládeží

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 591/06/12

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Cheb na pořádání Krajských mysliveckých slavností a akcí s mládeží ve výši 50.000,-- Kč 
Termín kontroly: 20.8.2012
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


37a) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci FILM
-FESTIVAL KARLOVY VARY

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 592/06/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY ve výši 
500.000,-- Kč na „47. ročník Mezinárodního filmového festivalu“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Nadací FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY ve výši 500.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontroly: 23.7.2012
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


37b) Schválení podmínek poskytnutí dotace pro projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


37c) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.10.2011 pod ev. č. VZ 154/2011, 
mezi Karlovarským krajem a zhotovitelem digitálních povodňových plánů, firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 593/06/12

- schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.10.2011 pod ev. č. VZ 154/2011, 
mezi Karlovarským krajem a zhotovitelem digitálních povodňových plánů, firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. v předloženém znění

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.10.2011 pod ev. č. VZ 154/2011, mezi Karlovarským krajem a zhotovitelem digitálních povodňových plánů, firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 

Termín kontroly: 17.9.2012
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


37d) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 594/06/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o. ve výši 108.500,-- Kč 
na „11. ročník hokejového turnaje starších dorostenců O pohár hejtmana Karlovarského kraje“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
mezi Karlovarským krajem a HC Energií Karlovy Vary s.r.o. ve výši 108.500,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontroly: 6.8.2012
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


37e) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vybavení objektu Karlovarského kraje kancelářským nábytkem, zařízením a technikou“
- 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 hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 595/06/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Vybavení objektu Karlovarského kraje kancelářským nábytkem, zařízením a technikou“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku a seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku dle návrhu

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Petr Klíček		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Miroslav Očenášek	- náhradník: Ing. Drahomíra Stefanovičová
- člen: Ing. Jozef Leško		- náhradník: Martina Jánská
	
- jmenuje členy hodnotící komise:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Ing. Eva Valjentová 
- člen: MUDr. Václav Larva	- náhradník: JUDr. Martin Havel 
- člen: Mgr. Bohdan Havel		- náhradník: Ing. Jan Horník
- člen: Ing. Petr Keřka		- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: Ing. Jan Rais, MBA		- náhradník: Ing. Petra Hnátková
- člen: Ing. Miroslav Očenášek	- náhradník: Ing. Jozef Leško

Termín kontroly: 3.9.2012
Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


37f) Veřejná zakázka Karlovarské krajské nemocnice a.s. „Dodávka a instalace CT systému 
pro nemocnici v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 596/06/12

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce Karlovarské krajské nemocnice a.s. „Dodávka 
a instalace CT systému pro nemocnici v Chebu“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, aby Radě Karlovarského kraje v působnosti jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a.s. doporučilo schválit kupní smlouvu a servisní smlouvu 
na provádění pozáručního servisu a údržby mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Siemens s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13, vítězem veřejné zakázky na dodávku a instalaci CT systému pro nemocnici v Chebu

Termín kontroly: 8.10.2012

Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, uvolněný člen zastupitelstva



