Usnesení z 22. jednání RKK dne 18.6.2012
18.6.2012		Strana 1 (celkem 34)

	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 22. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. června 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:11 do 10:54 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák (od 09:55 hod.), 
Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Bradáč
Přizvaní:	Ing. Divišová, Ing. Očenášek, Ing. Hasal, Ing. Stefanovičová, Ing. Svobodová, Ing. Šalátová, Ing. V. Tomsová
Další zúčastnění:	Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.6.2012		RK 598/06/12
	Poskytnutí daru FK Baník Sokolov o.s.  na konání ligy starších žáku FAČR	RK 599/06/12
	Poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na konání 	RK 600/06/12
VI. Mistrovství České republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel
	Rozpočtové změny								RK 601/06/12
Tisková oprava usnesení č. RK 432/05/12 o schválení rozpočtové změny 		RK 602/06/12
č. 183/2012

	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 603/06/12
příspěvkové organizace Dětský domov Plesná
	Gymnázium Ostrov – zvýšení neinvestičního příspěvku				RK 604/06/12
	Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Domov 		RK 605/06/12
pro seniory v Hranicích
	Navýšení mzdového limitu pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory 	RK 606/06/12
v Chebu
	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního		RK 607/06/12
příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu
 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 608/06/12

příspěvkové organizace Muzeum Sokolov
	Žádost Okresní hospodářské komory Cheb, IČO 48365513, K Nemocnici 	RK 609/06/12

2381/2, 350 02, Cheb, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 
v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/03.0005
	Žádost Tradičních řemesel Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, 		RK 610/06/12
Královské Poříčí, 356 01, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové 

kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo 
CZ.1.07/1.1.11/03.0018
	Souhlas s přípravou a realizací projektu „Efektivní Krajský úřad Karlovarského 	RK 611/06/12
kraje“ v rámci výzvy č. 89 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 612/06/12
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji 

– Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 098/2012
	Schválení návrhu dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci stavby -  „Karlovarská 	RK 613/06/12
krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary - Pavilon akutní medicíny 

a centrálního vstupu“
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					RK 614/06/12

„Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Nemocnice v Chebu, zřízení ústavní 
lékárny - výdejny“
- 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 posouzení kvalifikace a hodnotící komise
18.	,,ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo 		RK 615/06/12
	zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“, jednací 
	řízení bez uveřejnění
19.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					RK 616/06/12
„Oprava fasády budovy“ v Léčebně dlouhodobě nemocných Nejdek, p. o.
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
20.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		RK 617/06/12
		„Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“
21.	Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská 		RK 618/06/12
	nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)“
22.	Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského 	RK 619/06/12
	kraje na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2012
23.	Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji				RK 620/06/12
24.	Karlovarská karta – postup realizace projektu					staženo
25.	Zřízení věcných břemen pro výkon vlastnického práva ke stavbě silnice		RK 621/06/12
26.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Změna č. 1 Cenového sazebníku služeb		RK 622/06/12
27.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku 	RK 623/06/12
	hospodaření – zisku za rok 2011
28.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 	RK 624/06/12
	na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2012
29.	Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Administrátor veřejné zakázky 		RK 625/06/12
Centrální nákup elektrické energie na období 2013 - 2015“ 
- zrušení zadávacího řízení
- zrušení části usnesení č. RK 221/03/12 ze dne 8.3.2012
30.	Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Optimalizace nákladů na energie 		staženo
v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC (Energy 
Performance Contracting) – schválení nejlepší nabídky
31.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK 626/06/12
kraje – pozemky p.p.č. 5275/1 a p.p.č. 5275/2 v k. ú. Jáchymov a pozemek 
p.p.č. 591 v k. ú. Popov u Jáchymova
32.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1543 		RK 627/06/12
na st.p.č. 1684 vč. souvisejících pozemků, vše v k. ú. Aš
33.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova 		RK 628/06/12
č.p. 632 na st.p.č. 1720 vč. st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše v k. ú. Kraslice
34.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 629/06/12
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského 
kraje
35.	Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Střední 	RK 630/06/12
zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb
36.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 631/06/12
rezervací a městských památkových zón 2012 - II. etapa
37.	Příprava zadávacích řízení na veřejnou zakázku:					RK 632/06/12
„Dodávka regálů na knihy včetně dodávky a montáže pojezdových drah 
do skladu Krajské knihovny Karlovy Vary“  
„Stavební úpravy skladu Krajské knihovny v Karlových Varech“
	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
38.	Tisková oprava usnesení č. RK 529/05/12 o přerozdělení příspěvků z rozpočtu 	RK 633/06/12
Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných 
objektů v roce 2012
39.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 634/06/12
,,Technický dozor investora“ v rámci projektu „Jednotná úroveň informačního 
operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání 
Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného 
v rámci IOP MVČR
40.	- Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému 		RK 635/06/12
	operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového 
	volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace 

komunikačních technologií“
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: ,,Dodávka a implementace 

komunikačních technologií“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
41.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 636/06/12
nemocnice a.s. – účetní závěrka za rok 2011, schválení způsobu krytí ztráty 
společnosti za rok 2011
42.	Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové   	RK 637/06/12
 	organizace zřizované Karlovarským krajem
43.	Zřízení přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková 	RK 638/06/12  
 	organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
44.	Určení platů ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	RK 639/06/12
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
45.	Nový obor vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková 		RK 640/06/12
organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
46.	Smlouva o poskytování dat za účelem zpracování plánů péče o zvláště 		RK 641/06/12
chráněná území, hodnocení a vymezování regionálních prvků územního 
systému ekologické stability a další činnosti související s výkonem státní 
správy na těchto územích a na územích evropsky významných lokalit 
a ptačích oblastí
47a)	Smlouva o reklamě								RK 642/06/12
47b)	Optimalizace rozlohy Vojenského újezdu Hradiště				RK 643/06/12
47c)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		RK 644/06/12
„Nákup investičního vybavení - server“

47d)	Čestné prohlášení - ošetření Významného krajinného prvku Dalovické tůně, 	RK 645/06/12
	pozemku parcelní č. 525/1, k. ú. Dalovice
47e)	Smlouva o propagaci obchodního jména						RK 646/06/12
47f)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 647/06/12
nemocnice a.s.: „Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v Chebu“
47g)	Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ 	RK 648/06/12
financovaný v rámci Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II 
Severozápad, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
na předfinancování realizace projektu
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 
kraje na spolufinancování realizace projektu
47h)	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka speciálních RK 649/06/12	
letištních prostředků – Tahač letadel do vzletové hmotnosti 80 t, Speciál 
pro odmrazování letadel“










  
           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
- 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. 47a)	Smlouva o reklamě	

bod č  47b)	Optimalizace rozlohy Vojenského újezdu Hradiště	

bod č. 47c)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nákup investičního vybavení“

bod č. 47d)	Čestné prohlášení - ošetření Významného krajinného prvku Dalovické tůně, pozemku parcelní č. 525/1, k. ú. Dalovice

bod č. 47e)	Smlouva o propagaci obchodního jména

bod č. 47f)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v Chebu“

bod č. 47g)	Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financovaný v rámci Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu

bod č. 47h)	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka speciálních 
letištních prostředků – Tahač letadel do vzletové hmotnosti 80 t, Speciál
pro odmrazování letadel“


Staženo z programu:

bod č. 24	Karlovarská karta – postup realizace projektu	

bod č. 30	Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Optimalizace nákladů na energie v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC (Energy Performance Contracting) 
– schválení nejlepší nabídky




1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.6.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 598/06/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.6.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí daru FK Baník Sokolov o.s.  na konání ligy starších žáku FAČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 599/06/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 5.000,-- Kč FK Baník Sokolov o.s.  na konání ligy starších žáku FAČR

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje na konání 
VI. Mistrovství České republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 600/06/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 40.000,-- Kč Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje 
na konání VI. Mistrovství České republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 601/06/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 244/2012
- navýšení příjmů a výdajů z titulu zapojení vratky v souvislosti s vyúčtováním příspěvku, poskytnutého na administraci projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.) Agentuře projektového a dotačního managementu, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, ve výši 18.500,12 Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Projekt je realizován v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních služeb. 




Rozpočtovou změnu č. 245/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 800.000,-- Kč na úhradu faktur za údržbu cyklostezky Ohře

Rozpočtovou změnu č. 246/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
ve výši 958.800,-- Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Karlovarského kraje z důvodu úhrady Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji 

Rozpočtovou změnu č. 247/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 392.577,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji paní Danuši Ondekové, bytem Zahradní 652, 273 07 Vinařice 7

Rozpočtovou změnu č. 248/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Krajská správa a údržba silnic a navýšení položky na služby Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu provozních nákladů souvisejících s údržbou cyklostezky Ohře.

Rozpočtovou změnu č. 249/2012
- 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 ± 60.000,-- Kč  na pořádání „Dne Karlovarského kraje“, který se bude konat u příležitosti výstavy „Svět očima dětí“

Rozpočtovou změnu č. 250/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 498.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské jako dotace do investičního fondu na pokrytí nákladů spojených s realizací úsporných opatření. 

Rozpočtovou změnu č. 251/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 91.464,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Cheb 
a Horní Slavkov na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2011.

Rozpočtovou změnu č. 252/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
ve výši 1.375.000,-- Kč do rozpočtu Odboru projektového řízení a informatiky KK Krajského úřadu
Karlovarského kraje z důvodu úhrady zakázky LAN (Local Area Network ) pro Krajský úřad
Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 253/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.923.512,10 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji
Rozpočtovou změnu č. 254/2012
- přesun rozpočtových prostředků z  odboru regionálního rozvoje do Odboru správa majetku Krajského
úřadu Karlovarského  kraje ve  výši ± 59.685,-- Kč  na úhradu nájemného za pozemky dotčené stavbou 
a související s přípravou projektu Informačně vzdělávací středisko. Projekt je připravován k realizaci 
a financování v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.3 
- Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita c - Vybudování a podpora informačně vzdělávacích středisek. 

Rozpočtovou změnu č. 255/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 29.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012 č. j. 34915/2011-27 pro příspěvkové organizace Karlovarského Kraje, a to Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary v částce 9.000,-- Kč a Střední školu živnostenskou Sokolov v částce 20.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 256/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.310.629,40 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 Cheb.

Rozpočtovou změnu č. 257/2012
- přesun rozpočtových prostředků  z Odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.000,-- Kč na výdaje spojené s uzavřením dohod o provedení práce

Rozpočtovou změnu č. 258/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 200.000,-- Kč. Jedná se
o neinvestiční příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2012 pro jednotlivé příjemce (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 259/2012
zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.500.000,-- Kč do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění předfinancování investičních výdajů projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.) Finanční prostředky budou použity v rámci křížového financování na rekonstrukci bytu v Lubech a bytových jednotek v Kynšperku nad/Ohří.

Rozpočtovou změnu č. 260/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.885.100,-- Kč zapojením příjmů –  daně 
z  příjmů právnických osob placené Karlovarským krajem za rok 2011 do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje, odkud je tato daň hrazena

Rozpočtovou změnu č. 261/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektu: „Knihovnické služby pro handicapované občany 2012“

Rozpočtovou změnu č. 262/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 975.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled) dotčenými vybranými účetními jednotkami. Finanční prostředky jsou určeny pro Odbor kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání 
ve výši 325.000,-- Kč a pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje ve výši 650.000,-- Kč (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 263/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.793.148,14 Kč. Jedná se o nevyužité prostředky vrácené školami za předchozí období 2005 - 2008 
na zvláštní školský účet. Prostředky budou využity pro dofinancování deficitu rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení.

Rozpočtovou změnu č. 264/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele na úhradu mzdových výdajů, včetně zákonných odvodů, ve výši ± 406.000,-- Kč, k zajištění realizace projektu CROSS-DATA, který byl schválen k financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko   

Rozpočtovou změnu č. 265/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 2.400,-- Kč  do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu správních poplatků Úřadu Regionální Rady regionu soudržnosti Severozápad, projekt Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila – souvisejících se zasláním žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
a dosud nevyměřeného penále dle platebního výměru č. 13/2011 č.j. RRSZ16686/2011 ze dne 4.11.2011 a žádosti o posečkání s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně

Termín kontroly: 23.7.2012

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


5. Tisková oprava usnesení č. RK 432/05/12 o schválení rozpočtové změny č. 183/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 602/06/12

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 432/05/12 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 183/2012, a to tak, že se v textu „Finanční prostředky jsou určeny pro školu zřizovanou obcí Stará Voda Základní školu Karlovy Vary, Konečná 917 “ vypouští text „Stará Voda“, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

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 Základní školu Karlovy Vary, Konečná 917 a organizaci budou poukázány prostřednictvím zřizovatele.
 
Další text usnesení se nemění.

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

6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Dětský domov Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 603/06/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 150.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Dětský domov Plesná na financování revitalizace zahrady dětského domova

Zodpovídá: Mgr. Libuše Hoyerová, ředitelka příspěvkové organizace


7. Gymnázium Ostrov – zvýšení neinvestičního příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 604/06/12

- schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku v celkové výši 650.000,-- Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov na pokrytí mimořádných nákladů

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Hranicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 605/06/12

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu v celkové výši 510.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Hranicích na nákup automobilu

Zodpovídá: Ing. Libor Syrovátka, ředitel příspěvkové organizace


9. Navýšení mzdového limitu pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 606/06/12

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 120.000,-- Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory 
v Chebu 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 607/06/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 41.800,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu

Zodpovídá: Mgr. Marcel Fišer, ředitel příspěvkové organizace


11. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 608/06/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 200.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Muzeum Sokolov

- schvaluje použití investičního fondu v maximální výši 256.881,-- Kč bez DPH příspěvkové organizace Muzeum Sokolov na akci „Odstranění havarijního stavu budovy v ulici Vrchlického 160, Sokolov, sídlo ředitelství příspěvkové organizace“

Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel příspěvkové organizace


12. Žádost Okresní hospodářské komory Cheb, IČO 48365513, K Nemocnici 2381/2, 350 02, Cheb, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/03.0005

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 609/06/12

- souhlasí s částečným prominutím povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % 
z částky 10.680,-- Kč, tj. 9.612,-- Kč Okresní hospodářské komoře Cheb, IČO 48365513, K Nemocnici 2381/2, 350 02, Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení částečné prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % částky z 10.680,-- Kč, tj. 9.612,-- Kč Okresní hospodářské komoře Cheb, IČO 48365513, K Nemocnici 2381/2, 350 02, Cheb

Termín kontroly: 23.7.2012

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


13. Žádost Tradičních řemesel Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 
356 01, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/03.0018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 610/06/12

- souhlasí s částečným prominutím povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % 
z částky 5.000,-- Kč, tj. 4.500,-- Kč Tradičním řemeslům Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01

- souhlasí s prominutím povinnosti zaplatit penále ve výši 1.065,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z této částky

	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení částečné prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 5.000,-- Kč, tj. 4.500,-- Kč Tradičním řemeslům Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit penále 
ve výši 1.065,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z této částky 

Termín kontroly: 23.7.2012

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


14. Souhlas s přípravou a realizací projektu „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“ v rámci výzvy č. 89 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 611/06/12

- souhlasí
s projektovým záměrem „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“
se zařazením projektu „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
se zpracováním a podáním žádosti o financování projektu v rámci výzvy č. 89 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) s názvem „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“
s přijetím dotace pro projekt a s realizací projektu „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“ podaného v rámci výzvy č. 89 OPLZZ 
s vlastním spolufinancováním projektů „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“ ve výši max. 1.350.000,-- Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu

- ukládá řediteli krajského úřadu
zajistit vypracování a podání žádosti o finanční podporu projektu „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“ v rámci OPLZZ a zajistit realizaci tohoto projektu

- pověřuje
ředitele krajského úřadu k úpravě žádosti o financování projektu „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“ dle případných požadavků Ministerstva vnitra ČR
náměstka hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Martina Havla podpisem všech relevantních dokumentů souvisejících s podáním žádosti, přípravou a realizací projektu „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“ a zajištěním finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
projektový záměr „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“
zařazení projektu „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
přijetí dotace pro projekt a s realizací projektu „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“ podaného v rámci výzvy č. 89 OPLZZ 
vlastní spolufinancování projektu „Efektivní Krajský úřad Karlovarského kraje“ ve výši max. 1.350.000,-- Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu

Termín kontroly: leden 2013

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




15. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 098/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 612/06/12

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace) dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace) dle návrhu

Termín kontroly: 20.8.2012

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


16. Schválení návrhu dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci stavby -  „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary - Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 613/06/12

- schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci stavby - „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 
– Nemocnice Karlovy Vary - Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ uzavřené dne 28.10.2010 mezi Karlovarským krajem a společností Metrostav, a.s., společností BAU-STAV, a.s. a společností TIMA, s.r.o. – obchodně výrobní služby
 
- schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci stavby - „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary - Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ uzavřené dne 
28.10.2010 mezi Karlovarským krajem a společností Metrostav, a.s., společností BAU-STAV, a.s. 
a společností TIMA, s.r.o. – obchodně výrobní služby                  

Termín kontroly: 17.9.2012

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


17. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- Nemocnice v Chebu, zřízení ústavní lékárny - výdejny“
- 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 posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 614/06/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- Nemocnice v Chebu, zřízení ústavní lékárny - výdejny“

- 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 „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Nemocnice v Chebu, zřízení ústavní lékárny - výdejny“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Věra Tomsová	             - náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Denisa Cettlová 		- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Ing. Jaroslav Bednář		- náhradník: Ing. Ilona Vltavská

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Věra Tomsová	             - náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Jaroslav Bednář		- náhradník: Ing. Ilona Vltavská 
- člen: Ing. Radomil Gold    		- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: René Bolvari	             	- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč   	- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Václav Černý	             - náhradník: Ing. Václav Živný

Termín kontroly: 17.9.2012

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


18. ,,ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“, jednací řízení bez uveřejnění

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 615/06/12

- bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky na akci ,,ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“ užitím jednacího řízení bez uveřejnění

- schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci stavby na akci ,,ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“ ze dne 6.6.2011 uzavřené mezi Karlovarským krajem a sdružením firem s názvem Sdružení BAU-STAV a THERMIA-BAU- výstavba záchranné služby Karlovy Vary

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci stavby

Termín kontroly: 5.11.2012

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


19. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Oprava fasády budovy“ v Léčebně dlouhodobě nemocných Nejdek, p.o.
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 616/06/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Oprava fasády budovy“ v Léčebně dlouhodobě nemocných Nejdek, p.o.

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava fasády budovy“ v Léčebně dlouhodobě nemocných Nejdek, p.o.

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Olga Pokorná                      - náhradník: Jan Pfister
- člen: Ing. Jaroslava Bicková        - náhradník: Dana Krejčíková
- člen: Věra Marková   	- náhradník: Miroslava Špičková

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: MUDr. Václav Larva	- náhradník: Ing. Jan Zborník
- člen: Ing. Josef Hora                    - náhradník: MUDr. Stanislav Kubín
- člen: Josef Murčo	- náhradník: Mgr. Jana Petříková
- člen: Jana Křížová                        - náhradník: Ing. Petr Keřka
- člen: Ing. Denisa Cettlová            - náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Olga Pokorná                       - náhradník: Ing. Jaroslava Bicková
- člen: Šárka Drahokoupilová         - náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá: Olga Pokorná, ředitelka příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek


20. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nemocnice Sokolov 
– obnova technologie výtahů“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 617/06/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Výtahy Vaněrka s.r.o., Teplice s nabídkovou cenou 14.492.516,-- Kč bez DPH

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Výtahy Vaněrka s.r.o., Teplice s nabídkovou cenou 14.492.516,-- Kč bez DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Výtahy Vaněrka s.r.o., Teplice s nabídkovou cenou 14.492.516,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 19.11.2012

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


21. Dodatek č. 4 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 618/06/12

- schvaluje Dodatek č. 4 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. 4 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


22. Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 619/06/12

- schvaluje poskytnutí podpory malého rozsahu ve výši 200.000,-- Kč příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s. IČO 25332473

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. dle návrhu

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


23. Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 620/06/12

- souhlasí se zpracovanou Koncepcí rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

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


24. Karlovarská karta – postup realizace projektu

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


25. Zřízení věcných břemen pro výkon vlastnického práva ke stavbě silnice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 621/06/12

- schvaluje podání návrhu na zahájení řízení dle § 17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, o zřízení věcného břemene nezbytného pro výkon vlastnického práva 
ke stavbě silnice III/21233

- schvaluje podání návrhu na zahájení řízení dle § 17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, o zřízení věcného břemene nezbytného pro výkon vlastnického práva 
ke stavbě silnice III/21032

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky ke zřízení věcných břemen nezbytných pro výkon vlastnických práv Karlovarského kraje k silnicím III/21233 a III/21032 a pověřuje jej podpisem těchto návrhů na zahájení řízení

Termín kontroly: 22.10.2012

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


26. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Změna č. 1 Cenového sazebníku služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 622/06/12

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady Změnu č. 1 Cenového sazebníku služeb společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., platnou od 1.7.2012 dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 23.7.2012

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


27. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření – zisku za rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 623/06/12

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, Řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2011

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku 
a zakladatelské listiny, návrh rozdělení zisku po zdanění za rok 2011 ve výši 8.925.001,--  Kč takto: 
	část zisku ve výši 20.000,-- Kč se převádí na účet 427 „sociální fond“

	zbývající část zisku ve výši 8.905.001,-- Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk z minulých let“


- bere na vědomí vyjádření Dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky Letiště Karlovy Vary s.r.o., za rok 2011 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti 
                   
- bere na vědomí jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předloženou Zprávu o vztazích mezi ovládanou 
a ovládající osobou za rok 2011 

Termín kontroly: 23.7.2012 

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


28. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 624/06/12

schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2012 v celkové výši 200.000,-- Kč dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


29. Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Administrátor veřejné zakázky Centrální nákup elektrické energie na období 2013 - 2015“ 
- zrušení zadávacího řízení
- zrušení části usnesení č. RK 221/03/12 ze dne 8.3.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 625/06/12

- bere na vědomí doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Administrátor veřejné zakázky Centrální nákup elektrické energie na období 2013 - 2015“ zrušit zadávací řízení 
a realizovat výběrové řízení na dodávky elektrické energie pro Karlovarský kraj a jeho zřizované organizace na období od 1.1.2013 – 31.12.2013 prostřednictvím odboru vnitřních záležitostí

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Administrátor veřejné zakázky Centrální nákup elektrické energie na období 2013 - 2015“ 

- ukládá odboru vnitřních záležitostí, realizovat zadávací řízení na veřejnou zakázku 
na zajištění dodávek elektrické energie pro Karlovarský kraj a jeho zřizované organizace 
na období 1.1.2013 – 31.12.2013

-  schvaluje zrušení části usnesení č. RK 221/03/12 ze dne 8.3.2012 ve znění:

- ukládá Mgr. Borkovi, náměstku hejtmana, předložit Radě Karlovarského kraje ke schválení realizaci veřejné zakázky na zajištění dodávek elektrické energie pro Karlovarský kraj a jeho zřizované organizace na dobu od 1.1.2013 – 31.12.2015 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s tímto usnesením 

Zbývající část usnesení se nemění.

Termín kontroly: 3.9.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

30. Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Optimalizace nákladů na energie v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC (Energy Performance Contracting) – schválení nejlepší nabídky

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


31. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky 
p.p.č. 5275/1 a p.p.č. 5275/2 v k. ú. Jáchymov a pozemek p.p.č. 591 v k. ú. Popov u Jáchymova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 626/06/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 5275/1 o výměře 13475 m2 
a p.p.č. 5275/2 o výměře 6053 m2 v k. ú. a obci Jáchymov  a pozemek p.p.č. 591 o výměře 24453 m2 
v k. ú. Popov u Jáchymova a obci Jáchymov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Jáchymov, se sídlem nám. Republiky 1, PSČ 362 51 Jáchymov, 
IČO 00254622, zastoupeným Ing. Bronislavem Grulichem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Jáchymov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 5275/1 o výměře 13475 m2 a p.p.č. 5275/2 o výměře 6053 m2 v k. ú. a obci Jáchymov  a pozemek p.p.č. 591 o výměře 24453 m2 v k. ú. Popov u Jáchymova a obci Jáchymov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Jáchymov, se sídlem nám. Republiky 1, PSČ 362 51 Jáchymov, IČO 00254622, zastoupeným Ing. Bronislavem Grulichem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Jáchymov

- 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


32. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1543 na st.p.č. 1684 
vč. souvisejících pozemků, vše v k. ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 627/06/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej:

	budovy č.p. 1543 na st.p.č. 1684 vč.  pozemku  st.p.č. 1684 o výměře 931 m2
	pozemku p.p.č. 2306/1 o výměře 3542 m2
	pozemku p.p.č. 2306/6 o výměře 701 m2

pozemku p.p.č. 2306/7 o výměře 211 m2,
vše v k. ú. a obci Aš, okres Cheb 
formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou v Aši, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné) a panem Marianem Rewczukem, RČ 660812/2279, bytem Doubrava 115, 352 01 Aš (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 2.000.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.001.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Mariana Rewczuka

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Gymnázia a střední odborné školy 
v Aši, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jí podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 22.10.2012

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


33. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 632 
na st.p.č. 1720 vč. st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše v k. ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 628/06/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat budovy č.p. 632 na st.p.č. 1720, pozemek st.p.č. 1720 
a pozemek p.p.č. 6850  vše v k. ú. Kraslice, obec Kraslice a okres Sokolov, za kupní cenu, která bude uhrazena formou měsíčních splátek 

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


34. 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 629/06/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 1966 a p.p.č. 2004/1 v k. ú. Nové Hamry, silnice č. III/2194 a III/2209 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 823-3034/2011 ze dne 14.04.2012 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 273 v k. ú. Mírová, silnice č. III/2224 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 364-415/2011 ze dne 30.12.2011 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 1360/1, p.č. 1360/3, p.č. 1407/6 
a p.č. 1407/7 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte, silnice č. II/209 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 528-1913/2008 ze dne 06.10.2008 (umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 4.550,-- Kč + DPH dle znaleckého posudku 
č. 1394-59/09 ze dne 10.06.2009 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 1134/2 a p.p.č. 1141/2 v k. ú. Horní Blatná, silnice č. II/221 a III/22141 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 434-3748/2010 ze dne 10.01.2011 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 834/2 a p.p.č. 856/1 v k. ú. Mokřiny, silnice č. III/21315 a III/21318 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 409-043/10 ze dne 30.06.2010 (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


35. Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 630/06/12

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej neupotřebitelného movitého majetku, a to osobního automobilu Škoda Fabia Kombi, rok výroby 2001, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou Cheb, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a společností Auto Sael s.r.o., se sídlem Karlovarská 140, 357 35 Chodov u Karlových Varů, provozovna: Cheb 350 02, Truhlářská 14 (jako kupujícím na straně druhé), za nejvyšší nabídnutou cenu 26.000,-- Kč, a tím převést vlastnické právo k movitému majetku dle návrhu 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 26.000,-- Kč, získané prodejem movitého majetku specifikovaného v návrhu zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb 
Mgr. Zdeňku Hrkalovi uzavřít kupní smlouvu
	
Termín kontroly: 3.9.2012

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


36. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2012 - II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 631/06/12
- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2012 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci II. etapy v celkové výši 1.663.777,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
137 777,00 Kč
Františkovy Lázně, kostel Povýšení svatého Kříže
Výměna kříže na věži kostela Povýšení svatého Kříže
Římskokatolická farnost Toužim
200 000,00 Kč
Toužim, kostel Narození Panny Marie
Oprava čelní fasády kostela, částečně hlavní lodi
Římskokatolická farnost Ostrov
200 000,00 Kč
Horní Blatná, kostel sv. Vavřince 
Další etapa opravy šindelové střešní krytiny s penetračním nátěrem
Římskokatolická farnost Ostrov


47 000,00 Kč
Ostrov, kostel sv. Michaela a P. Marie Věrné
Další etapa opravy fasády
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
150 000,00 Kč
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří v Bečově nad Teplou
Další etapa obnovy a opravy fasády a fasádních prvků
Petr Fiedler
200 000,00 Kč
Jáchymov, dům č. p. 10
Obnova fasády a repase oken
Zdeňka Goldmanová
40 000,00 Kč
Jáchymov, dům č. p. 78
Oprava rovné plochy fasády včetně přípravy pro nátěr
Livornoos s.r.o.
75 000,00 Kč
Jáchymov, dům č. p. 73
Oprava římsy a štítu domu
Marie Giňová, Jaromíra Heráková, Luděk Vachuda, Vlasta Kuklová, Luboš Kukla, Marie Stolínová, Josef Stolín                                                                                                                                      
43 000,00 Kč
Cheb, dům č. p. 26
Oprava omítek, oprava balkónů – izolace, podklad, dlažba, výměna klemp. prvků, natření fasády
Společenství Kamenná 20, 22 Cheb – Pavel Blaško, MUDr. Irena Blašková, Josef Brož, Filip Kadlec, Pavlína Linhartová, Jaroslav Malý, Milan Morkes, Dagmar Morkesová, Marie Šilhánková, Radim Vojíř, Iveta Vojířová
139 000,00 Kč
Cheb, dům č. p. 208
Oprava fasády, svislé izolace 
a obnova kamenné plastiky
Společenství Kostelní schody 1 – Karel Benda, František Beránek, Gabriela Janušková, František Koudelka, Lenka Vašatová, Karel Veselý, Štěpánka Veselá, Martin Zährl
100 000,00 Kč
Cheb, dům č. p. 209
Oprava fasády
Alena Frajtová
20 000,00 Kč
Cheb, dům č. p. 461
Fasáda domu
Vlastníci jednotek v domě č. p. 459, Jateční 9, Cheb – Pavel Chmelíř, Erika Chmelířová, Lucie Jandurová, Ing. Jiří Jurák, Ing. Dagmar Juráková, František Kott, Hana Kottová, MURETA, s.r.o., Doc. Dr. Willi Pabst
10 000,00 Kč
Cheb, dům č. p. 459
II. etapa výměny oken a dveří
Jaroslava Marečková
91 000,00 Kč
Cheb, dům č. p. 45
Oprava fasády včetně všech fasádních prvků
Ing. arch. Olga Růžičková
11 000,00 Kč
Cheb, dům č. p. 273
Obnova – výměna oken 
Ing. Tomáš Petr
200 000,00 Kč
Jáchymov, dům č. p. 117
Oprava a restaurování fasád (oprava omítek hlavního průčelí, dvora a jv. štítu, repase + repliky truhlářských prvků)


- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012

Termín kontroly: 17.9.2012

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





37. Příprava zadávacích řízení na veřejnou zakázku:
„Dodávka regálů na knihy včetně dodávky a montáže pojezdových drah do skladu Krajské knihovny Karlovy Vary“  
„Stavební úpravy skladu Krajské knihovny v Karlových Varech“
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 632/06/12

- schvaluje realizaci zadávacích řízení formou zjednodušených podlimitních řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou „Dodávka regálů 
na knihy včetně dodávky a montáže pojezdových drah do skladu Krajské knihovny Karlovy Vary“ 
a „Stavební úpravy skladu Krajské knihovny v Karlových Varech“

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejné zakázky „Dodávka regálů na knihy včetně dodávky a montáže pojezdových drah do skladu Krajské knihovny Karlovy Vary“ 
a „Stavební úpravy skladu Krajské knihovny v Karlových Varech“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Jaroslav Jiráček 		      	- náhradník: Jitka Banzetová
- člen: Vladimíra Kleslová          	- náhradník: Mgr. Veronika Vodičková
	- člen: Bc. Olga Vokáčová		- náhradník: Jiří Kvak

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Eva Valjentová	     	- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
	- člen: Ing. Jan Horník			- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Mgr. Bohdan Havel		- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: Mgr. Veronika Vodičková	- náhradník: Vladimíra Kleslová 
- člen: PhDr. Eva Žáková	      	- náhradník: Jitka Banzetová
- člen: Bc. Olga Vokáčová		- náhradník: Jiří Kvak

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zařadit tuto investiční akci 
do plánu investic a vyčlenit finanční prostředky ve výši 1.500.000,-- Kč z kapitoly investiční transfery příspěvkovým organizacím z rozpočtu odboru pro rok 2013

- ukládá PhDr. Evě Žákové, ředitelce příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Termín kontroly: 17.9.2012 

Zodpovídá: PhDr. Eva Žáková, ředitelka příspěvkové organizace 


38. Tisková oprava usnesení č. RK 529/05/12 o přerozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 633/06/12
- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 529/05/12 přijatého ke schválení přerozdělení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, a to tak, že se tímto usnesením mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 118/02/12 místo chybně uvedeného usnesení č. RK 182/02/12, takže text usnesení po tiskové opravě usnesení zní:

Rada Karlovarského kraje usnesením č. 529/05/12:
  
mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 118/02/12 ze dne 6.2.2012, a to tak, že výše příspěvku uvedená v tabulce č. 1 na řádku č. 15 ve sloupci 4 se mění ze 60.000,-- Kč 
na 80.000,-- Kč, takže na realizaci projektu: „Horní Slavkov, kostel sv. Anny – odvodnění stavby, oprava podhledů interiéru“ bude poskytnut příspěvek v celkové výši 80.000,-- Kč

	mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 118/02/12 ze dne 6.2.2012, a to tak, že výše příspěvku uvedená v tabulce č. 1 na řádku č. 11 ve sloupci 4 se mění ze 30.000,-- Kč 
na 60.000,-- Kč, takže na realizaci projektu: „Jáchymov, kostel sv. Jáchyma – další etapa fasádních prvků, portály, klempířské prvky“ bude poskytnut příspěvek v celkové výši 
60.000,-- Kč“

 
Další text usnesení se nemění.

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


39. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: “Technický dozor investora“ v rámci projektu „Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného v rámci IOP MVČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 634/06/12

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Technický dozor investora“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Estredia, SE, se sídlem Karlovo náměstí 209/16, Praha 2, IČO  247 82 211, s nabídkovou cenou 6.960,-- Kč včetně DPH koncipovanou jako jednotkovou cenu za člověkoden prací, v celkové maximální ceně díla ve výši 1.071.840,-- Kč včetně DPH 

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Estredia, SE, se sídlem Karlovo náměstí 209/16, Praha 2, IČO  247 82 211, s nabídkovou cenou 6.960,-- Kč včetně DPH koncipovanou jako jednotkovou cenu za člověkoden prací, v celkové maximální ceně díla ve výši 1.071.840,-- Kč včetně DPH, v rámci projektu Karlovarského kraje „Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Estredia, SE, se sídlem Karlovo náměstí 209/16, Praha 2, IČO  247 82 211, s nabídkovou cenou 
6.960,-- Kč včetně DPH koncipovanou jako jednotkovou cenu za člověkoden prací, v celkové maximální ceně díla ve výši 1.071.840,--Kč včetně DPH “, v rámci projektu Karlovarského kraje „Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“  

- pověřuje Ing. Alenu Šalátovou, pověřenou k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví, podpisem smlouvy s vítězem soutěže Estredia, SE, se sídlem Karlovo náměstí 209/16, Praha 2, IČO  247 82 211, 
s nabídkovou cenou 6.960,-- Kč včetně DPH koncipovanou jako jednotkovou cenu za člověkoden prací, v celkové maximální ceně díla ve výši 1.071.840,-- Kč včetně DPH
- schvaluje navýšení nezpůsobilých výdajů projektu Karlovarského kraje „Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje“ o částku  1.071.840,-- Kč včetně DPH související s technického dozoru investora uvedeného projektu

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


40. Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace komunikačních technologií“
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: ,,Dodávka a implementace komunikačních technologií“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 635/06/12

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Dodávka a implementace komunikačních technologií“, schválené Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 266/09/10, která je součástí projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, financovaného v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR

- schvaluje zrušení zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Dodávka a implementace komunikačních technologií“, jenž bylo schváleno usnesením č. RK 288/03/12 ze dne 19.3.2012

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka 
a implementace komunikačních technologií“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Alena Šalátová  		náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Jiří Kvak	 		náhradník: Šárka Drahokoupilová
- člen: Miroslav Lares	 	náhradník: Mgr. David Steindl, DiS

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Jan Zborník		náhradník: Ing. Jan Bureš
- člen: Ing. Petr Navrátil		náhradník: Václav Mleziva
- člen: Ing. Václav Živný               	náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč            	náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Alena Šalátová		náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Věra Tomsová		náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Miroslav Lares	 	náhradník: Mgr. David Steindl, DiS

- schvaluje výjimku z ustanovení Předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2012 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci:  Administraci veřejné zakázky -  Dodávka a implementace komunikačních technologií v rámci projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje”, s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 na základě oslovení jednoho dodavatele

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Compet Consult s.r.o., se sídlem Pod Křížkem 1773/2, 147 00 Praha 4 – Braník v souvislosti 
s administrací veřejné zakázky - Dodávka a implementace komunikačních technologií v rámci projektu “Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ za cenu 132.000,-- Kč

- pověřuje Ing. Alenu Šalátovou, pověřenou k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví, podpisem dodatku č. 1 k mandátní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Compet Consult s.r.o., se sídlem 
Pod Křížkem 1773/2, 147 00 Praha 4 – Braník v souvislosti s organizačním zajištěním zadáváním veřejné zakázky „Dodávka a implementace komunikačních technologií v rámci projektu“ ,,Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ 

- schvaluje navýšení nezpůsobilých výdajů projektu „Jednotná úroveň informačního operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ o částku 132.000,-- Kč včetně DPH související s uzavřením výše uvedeného dodatku č. 1 ve administrace veřejné zakázky uvedeného projektu na akci „Dodávka a implementace komunikačních technologií“

- schvaluje předpokládané výdaje k 18.6.2012 projektu Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ dle návrhu

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřena zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


41. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.  – účetní 
závěrka za rok 2011, schválení způsobu krytí ztráty společnosti za rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 636/06/12

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 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- bere na vědomí vyjádření a přijatá usnesení ze 14. mimořádného zasedání dozorčí rady společnosti  Karlovarská krajská nemocnice, a.s. ze dne 15.5.2012, a to: schválení  řádné roční účetní závěrky společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. za rok 2011 a schválení výsledku vypořádání ztráty 
za rok 2011

- schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. za rok 2011

- bere na vědomí předloženou Zprávu o auditu účetní závěrky společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. za účetní období roku 2011 vyhotovenou společností EURO – Trend Audit, a.s. ze dne 12.4.2012 

- schvaluje návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. na způsob krytí ztráty společnosti, snížit o ztrátu společnosti Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2011 ve výši 57.856.380,23 Kč objem ostatních kapitálových fondů zaúčtováním ztráty na vrub účtu 413030 „darovaná stálá aktiva“

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

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

Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva Karlovarská krajská nemocnice a.s.


42. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 637/06/12

- projednala záměry ředitelů níže uvedených příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem, které vykonávají činnost školních družin, přerušit jejich činnost v době hlavních školních prázdnin školního roku 2011/2012
	Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
Základní škola praktická Žlutice
Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele škol o tomto usnesení rady kraje

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


43. Zřízení přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 638/06/12

- schvaluje zřízení 5 přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pro školní rok 2012/2013 za podmínky, že se v každé této třídě bude vzdělávat nejméně 7 dětí

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku uvedené příspěvkové organizace o tomto usnesení rady kraje

Termín kontroly: 3.9.2012

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





44. Určení platů ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 639/06/12

- určuje plat následujícím ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem s účinností od 1. srpna 2012 dle návrhu platových výměrů 

Mgr. Pavel Bartoš, Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, 
Ing. Bc. Dana Krulišová, Střední průmyslová škola Loket, 
Ing. Bohdan Koždoň, Střední lesnická škola Žlutice, 
Mgr. Ladislav Novák, Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, 
Mgr. Karel Borský, Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, 
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb, 
RNDr. Zdeněk Papež, První české gymnázium v Karlových Varech, 
PaedDr. Bc. 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, 
Ing. Leoš Horčička, Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, 
Mgr. Ivana Dudarcová, Dětský domov Mariánské Lázně, 
RNDr. Jiří Neumann, Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, 
Ing. Richard Nykodym, Střední odborné učiliště Toužim, 
Květa Teturová DiS., Základní umělecká škola Nová Role, 
Mgr. Petr Zmuda, Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, 
Ing. Petr Čavojský, Odborné učiliště Horní Slavkov, 
Mgr. Dana Vondrášková, Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart, 
Mgr. Jana Hynková, Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, 
Mgr. Pavlína Zapletalová, Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, 
Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková, Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, 
RNDr. Miroslav Wimmer, Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s určením platů 

Termín kontroly: 17.9.2012

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


45. Nový obor vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 640/06/12

- schvaluje s účinností od 1. září 2013 zřízení oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství
a návrhářství oděvů, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 100 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a informovat ředitele uvedené příspěvkové organizace o tomto usnesení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy podpisem žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
 
Termín kontroly: leden 2013 

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


46. Smlouva o poskytování dat za účelem zpracování plánů péče o zvláště chráněná území, hodnocení a vymezování regionálních prvků územního systému ekologické stability a další činnosti související s výkonem státní správy na těchto územích a na územích evropsky významných lokalit 
a ptačích oblastí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 641/06/12

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dat s Lesy České republiky, s.p.

Termín kontroly:  6.8.2012

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


47a) Smlouva o reklamě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 642/06/12

- schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě mezi Karlovarským krajem a společností Jan Becher 
– Karlovarská Becherovka, a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 3.9.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


47b) Optimalizace rozlohy Vojenského újezdu Hradiště

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 643/06/12

- bere na vědomí, že usnesením vlády České republiky č. 10 ze dne 4. ledna 2012 vyslovila vláda souhlas s návrhem optimalizace počtu a rozlohy vojenských újezdů, schválila harmonogram plnění hlavních úkolů k dosažení optimalizace vojenských újezdů a uložila resortu Ministerstva obrany ČR předložit vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštního zákona o zrušení a změnách hranic vojenských újezdů, nejpozději v první polovině roku 2013

- bere na vědomí, že na základě schválené Optimalizace vojenských újezdů dojde ke zmenšení Vojenského újezdu Hradiště v Karlovarském kraji o 22,4 % , tj. 7 440 ha (dle údajů ministerstva obrany), a to o převedení:
	sídelního útvaru Dolní Lomnice, sídelního útvaru Svatobor, sídelního útvaru Lučiny 
a sídelního útvaru Činov (cca 20 977 653 m2)

sídelního útvaru Bražec, samoty Javorná, samoty Dolní Valov (cca 12 606 552 m2)
Sídelní útvar Albeřice, sídelní útvar Malý Hlavákov a samota Sklárna (cca 7 273 986 m2)
území Valeč (pozn. pouze vyznačené na mapě optimalizace, v tabulkovém přehledu optimalizace chybí uvedeno; cca 5 364 838 m2)
sídelního útvaru Bukovina, samota Střelnice a samota Ořkov (cca 7 238 086 m2)
sídelního útvaru Obrovice (cca 398 517 m2)
sídelního útvaru Korunní (cca 228 611 m2)
území Okounov (pozn. pouze vyznačené na mapě optimalizace, v tabulkovém přehledu optimalizace chybí uvedeno; cca 68 490 m2)
území Vojkovice (pozn. pouze vyznačené na mapě optimalizace, v tabulkovém přehledu optimalizace chybí uvedeno; cca 35 199 m2)

- konstatuje, že dle v současné době známých údajů, by území:
	Okounov (cca 68 490 m2), přiřazením k obci Okounov 

sídelního útvaru Obrovice (cca 398 517 m2), přiřazením k obci Radonice
sídelního útvaru Bukovina, samoty Střelnice a samoty Ořkov (cca 7 238 086 m2), přiřazením k obci Podbořanský Rohozec
měla být vyčleněna z Karlovarského kraje a zařazena pod Ústecký kraj a Karlovarský kraj by tak přišel 
o část svého území, tzn., že by došlo ke změně hranic Karlovarského kraje.
Vedení Karlovarského kraje vyjádřilo svůj nesouhlas s výše uvedeným řešením již ve vyjádření k Optimalizaci vojenských újezdů 12. dubna letošního roku, kdy zásadně nesouhlasilo se způsobem řešení změn hranic Vojenského újezdu v okolí k. ú. obce Valeč (viz ad 3)

- žádá Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o podporu nesouhlasu změny hranic Karlovarského kraje při řešení výše uvedené problematiky v rámci projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s tím, aby veškeré vyjmuté území 
z Vojenského újezdu Hradiště zůstalo začleněno v Karlovarském kraji a zůstala tak zachována stávající hranice kraje

- žádá Vládu České republiky, aby při projednávání problematiky Optimalizace vojenských újezdů podpořila požadavek Karlovarského kraje na zachování jeho stávajících hranic a zachování veškerého vyčleněného území Vojenského újezdu Hradiště Karlovarskému kraji

- žádá Vládu České republiky, aby při projednávání problematiky Optimalizace vojenských újezdů zohlednila v rozpočtovém určení daní zvýšený požadavek finančních prostředků na správu dotčeného území

Pozn.: velikost území uvedených ve druhé a třetí odrážce je pouze orientační, není odsouhlaseno s ministerstvem obrany

Termín kontroly: 3.9.2012 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 





47c) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nákup investičního vybavení - server“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 644/06/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky ,,Nákup investičního vybavení - server“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče VARS BRNO a.s. s nabídkovou cenou 757.135,-- Kč bez DPH

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže VARS BRNO a.s. s nabídkovou cenou 757.135,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže „Nákup investičního vybavení - server“ s nabídkovou cenou 757.135,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
 
Termín kontroly: 6.8.2012

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


47d) Čestné prohlášení - ošetření Významného krajinného prvku Dalovické tůně, pozemku parcelní č. 525/1, k. ú. Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 645/06/12

- schvaluje návrh k žádosti o poskytnutí finančních prostředků v roce 2012 v rámci programu péče o krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny, kterou podává město Karlovy Vary, a to čestné prohlášení o vlastnictví pozemku parcelní č. 525/1 v k. ú. Dalovice

- pověřuje vedoucí odboru správa majetku v souladu s tímto usnesením zajistit podpis čestného prohlášení o vlastnictví pozemků v předloženém znění

Termín kontroly: 3.9.2012

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


47e) Smlouva o propagaci obchodního jména

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 646/06/12

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společnostmi Lias Vintířov k.s., Sedlecký kaolín a.s., Rotas strojírny spol. s r.o., INVESTON s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s. dle návrhu

Termín kontroly: 6.8.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


47f) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 647/06/12

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

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici 
v Chebu“, realizované  Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- projednala a schvaluje, v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s. čl. 9, bod 3 
písm. p), 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 „Dodávka a instalace CT systému pro nemocnici v Chebu“ dle návrhu 

Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva KKN a.s.


47g) Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financovaný v rámci Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severozápad, prioritní osa 
1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 648/06/12

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
na předfinancování realizace projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. s připomínkou uvedenou 
v zápise  

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Modernizace vybavení 
a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.   

Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


47h) Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka speciálních letištních prostředků – Tahač letadel do vzletové hmotnosti 80 t, Speciál pro odmrazování letadel“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 649/06/12

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Dodávka speciálních letištních prostředků – část 1): Tahač letadel do vzletové hmotnosti 80 t“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti GSE Services a.s., Na Pankráci 1597/76, 140 00 Praha 4 – Nusle,  IČO 28985729, s nabídkovou cenou 98.000,-- EUR bez DPH

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Dodávka speciálních letištních prostředků – část 2): Speciál pro odmrazování letadel“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti  Vestergaard Company A/S, Skullebjerg 31, Gevninge, DK-4000 Roskilde, Dánsko, IČO DK 706 422 12, s nabídkovou cenou 219.600,-- EUR bez DPH

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, vyloučení uchazeče - společnost
KONNEX TRADE s.r.o., Urbanova 1069/8, 158 00 PRAHA 5, IČO 290 46 599 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek výběrového řízení – nabídka neobsahovala úplnou dokumentaci

Termín kontroly: 23.7.2012

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



