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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 24. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. července 2012 (08:03 – 10:33 hodin) a 10. července 2012 (10:07 – 10:31 hodin)
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 


9. července 2012

Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová (do 09:00 hod.), PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluven:		MUDr. Larva
Přizvaní:	Ing. Uhříček, Ing. Šalátová, MUDr. Nečesaný, MBA
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Mgr. Vránová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kontroly, vedoucí oddělení interního auditu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová

10. července 2012

Přítomni:              	JUDr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák (od 10:14 hod.), Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný, MUDr. Larva, PaedDr. Emler
Přizvaní:	Ing. V. Tomsová
Další zúčastnění:	Mgr. Vránová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kontroly, vedoucí oddělení interního auditu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová




Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání 

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.7.2012		RK 654/07/12
	Schválení užití znaku Karlovarského kraje Souboru písní a tanců 			RK 655/07/12
Dyleň Karlovy Vary
	Poskytnutí daru Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s.		RK 656/07/12
	Rozpočtové změny								RK 657/07/12

Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské 	RK 658/07/12
sdružení NEJSTE SAMI provozující Denní centrum Žirafa
	Navýšení neinvestičního příspěvku a navýšení mzdového limitu příspěvkové 	RK 659/07/12
organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let
Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci 			RK 660/07/12
Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu
Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci 			RK 661/07/12
Domov pro seniory v Perninku
Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci 			RK 662/07/12
Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku
	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 663/07/12
příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice
United Energy Trading, a.s., předložení bankovní záruky				RK 664/07/12
	Projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ - dohoda o náhradě škody 	staženo
vzniklé při realizaci stavby
	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Oprava 	RK 665/07/12
a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary“ 
Tisková oprava usnesení č. RK 434/05/12 o realizaci zadávacího řízení		RK 666/07/12
Tisková oprava usnesení č. RK 437/05/12 o smlouvě o poskytnutí dotace
	Tisková oprava usnesení č. RK 567/06/12 o výběru zájemců k obeslání výzvou
	2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní 		RK 667/07/12
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“, uzavření 
dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní 
dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje 
na rok 2012 - II. etapa

Projekt „Dopravní terminál Cheb“ - schválení Dodatku č. 3 Smlouvy 		RK 668/07/12
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál 	RK 669/07/12
Cheb mezi Karlovarským krajem a společnostmi Algon, a.s., Metrostav a.s. 
a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
	Schválení formy zadávacího řízení na zajištění dodatečných stavebních prací 	RK 670/07/12
v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka letištních prostředků“	RK 671/07/12
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 	RK 672/07/12
– projednání 1. souhrnného návrhu

Program obnovy venkova 2011 - prominutí smluvní pokuty			RK 673/07/12
Projekt „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ - schválení 	RK 674/07/12
dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi Karlovarským krajem 
a dodavatelem sociálních služeb GI projekt o.p.s, Žďár 58, 398 11 Protivín
Schválení vzorů (pod) licenčních smluv pro projekty Karlovarského kraje 	RK 675/07/12
financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
	Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí 		RK 676/07/12
na II. pololetí roku 2012
Schválení dodatku č. 6 k předpisu rady kraje PR 05/2006 Pravidla pro přípravu 	RK 677/07/12
a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje
Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s.	RK 678/07/12
Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s. 	RK 679/07/12
Centrální nákup elektrické energie pro Karlovarský kraj				RK 680/07/12
	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	RK 681/07/12 
inženýrských sítí do  silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Merklín do majetku 		RK 682/07/12
Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku 
Karlovarského kraje do majetku obce Merklín
Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Střední 	RK 683/07/12
lesnické školy Žlutice
Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Gymnázia 	RK 684/07/12
a střední odborné školy Aš
Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Dětského 	RK 685/07/12
domova Aš
Změna usnesení č. RK 65/01/12 ze dne 25.01.2012 - Příslib budoucího 		RK 686/07/12
majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou 
„Cyklostezka Ohře“
Smlouva o zániku věcného břemene k p.p.č. 513/1 a 512/1, k. ú. Dvory 		RK 687/07/12
a smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 513/3 a 512/18, do kterých zasahuje 
ochranné pásmo vodovodu vybudovaného v rámci stavby „Rekonstrukce 
inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“
Revokace usnesení č. RK 1234/11/11 ze dne 21.11.2011 a schválení 		RK 688/07/12
Smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu „Cyklostezka Ohře“ k uzavření 
mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, s.p.
Darovací smlouva na darování technického zhodnocení a movitých věcí 		RK 689/07/12
- podpora samostatného bydlení město Sokolov
	Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Goodfellas o.s.	RK 690/07/12
Informace o jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství 	RK 691/07/12
a cestovní ruch ze dne 18.6.2012
Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace 		RK 692/07/12
– Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka 	RK 693/07/12
a implementace technologického zázemí“ 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
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka 	RK 694/07/12
a implementace informačních systémů IS OŘ“ 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
	Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních 	RK 695/07/12
škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a stanovení 
jejich platů
Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	RK 696/07/12
škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
	Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách VI. letní olympiády 	RK 697/07/12
dětí a mládeže ČR 2013 a poskytnutí věcných darů účastníkům
Tisková oprava usnesení č. RK 639/06/12 - Určení platů ředitelům 		RK 698/07/12
příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
zřizovaných Karlovarským krajem
Vyjádření k dokumentaci záměru „Větrný park Jindřichovice II“ podle 		RK 699/07/12
§ 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Smlouva o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového 	RK 700/07/12
a dotačního managementu Karlovarského kraje při přípravě projektu „Omezení 
výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“




	Hodnocení žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí - 24., 26. 	RK 701/07/12
a 35. výzva, prioritní osa 2 a 3

50a)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 702/07/12
„Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Chebu, zřízení ústavní 
lékárny – výdejny“














 
        JUDr. Martin Havel, v z.		 	               Ing. Jaroslav Bradáč v. r. 
                   hejtmana					 	             ověřovatel
          Karlovarského kraje





























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- 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. 50 a)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Chebu, zřízení ústavní lékárny – výdejny“
	
Staženo z programu:

bod č. 12	Projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ - dohoda o náhradě škody vzniklé 
při realizaci stavby

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.7.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 654/07/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.7.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení užití znaku Karlovarského kraje Souboru písní a tanců Dyleň Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 655/07/12

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje na plakátech a dalších písemných materiálech, které se budou u příležitosti Karlovarského folklorního festivalu vydávat

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Poskytnutí daru Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 656/07/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 20.000,-- Kč Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s.

Termín kontroly: 6.8.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 

4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 657/07/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 266/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 510.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Hranicích na nákup automobilu 

Rozpočtovou změnu č. 267/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 10.200,-- Kč. Jedná se o zpracování dokumentů v rámci prevence kriminality kraje – Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2013 - 2016 
a v rámci protidrogové politiky kraje – Krajská protidrogová strategie Karlovarského kraje na léta 
2013 - 2016. V této záležitosti byly uzavřeny dohody o provedení práce. 

Rozpočtovou změnu č. 268/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 95.000,-- Kč. Jedná se 
o neinvestiční příspěvek pro organizaci JOKER, o.s., v částce 65.000,-- Kč na zajištění Benefičního koncertu The Tap Tap a příspěvek ve výši Kč 30.000,-- na zajištění festivalu PATAFEST. 

Rozpočtovou změnu č. 269/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 224.221,62 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).   

Rozpočtovou změnu č. 270/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 2.300.000,-- Kč, z toho 1.500.000,-- Kč jako investiční příspěvek na stavební úpravy a 800.000,-- Kč jako neinvestiční příspěvek na pokrytí nákladů spojených se zásahy na komunikacích II. a III. třídy pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 271/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 200.000,-- Kč pro občanské sdružení NEJSTE SAMI na provoz denního centra Žirafa
 
Rozpočtovou změnu č. 272/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 108.500,-- Kč pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o., 
na 11. ročník hokejového turnaje starších dorostenců O pohár hejtmana Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 273/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 500.000,-- Kč pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY na 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu

Rozpočtovou změnu č. 274/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 28.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb na realizaci projektu: Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji – 2. etapa

Rozpočtovou změnu č. 275/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 250.000,-- Kč 
na úhradu nákladů za právní služby externím právním kancelářím

Rozpočtovou změnu č. 276/2012
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 5.100.000,-- Kč do rozpočtu Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění předfinancování investičních výdajů projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně, realizovaného (financovaného) v rámci ROP NUTS II. Severozápad prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 277/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace ve výši 937.244,32 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky jsou určeny 
na realizaci 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. 278/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 165.000,-- Kč z vyřazeného projektu Interreg IV.B Rozvoj konkurenceschopnosti
-podprojekt REGOPROG na posouzení životaschopnosti (projektová dokumentace, zjednodušená studie proveditelnosti) projektu Regionální multifunkční centrum v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

Rozpočtovou změnu č. 279/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace 
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1.281.675,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci 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. 280/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.220.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Cheb, rozpočtové prostředky budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci k předfinancování individuálního projektu realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 281/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 12.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektu: „Restaurování fondu balneologické knihovny“

Rozpočtovou změnu č. 282/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 171.000,-- Kč z titulu přijetí investiční 
(71.000,-- Kč) a neinvestiční (100.000,-- Kč) účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektu: „Veřejné služby knihoven – VISK 3“ za rok 2012

Rozpočtovou změnu č. 283/2012
- 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 ± 50.000,-- Kč pro občanské sdružení ATELIÉR GALERIE 4 na projekt z oblasti kultury „Chebské dvorky 2012“

Rozpočtovou změnu č. 284/2012
- přesun rozpočtových prostředků do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 390.000,-- Kč, z toho částka 190.000,-- Kč z rozpočtu tohoto odboru a částka 200.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
pro Libora Baláka – Karlovarské hudební divadlo, jako neinvestiční příspěvek na podporu projektu „Koncepce divadelní tvorby pro děti a mládež v Karlovarském kraji“.

Rozpočtovou změnu č. 285/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v částce 
± 110.000,-- Kč. Prostředky jsou určeny pro Libora Baláka – Karlovarské hudební divadlo jako neinvestiční příspěvek na podporu projektu „Koncepce divadelní tvorby pro děti a mládež v Karlovarském kraji“.

Rozpočtovou změnu č. 286/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje o částku 100.765,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření

Rozpočtovou změnu č. 287/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje o částku 150.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření

Rozpočtovou změnu č. 288/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 v celkové částce ± 273.125,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění, která je součástí učebních osnov. 

Rozpočtovou změnu č. 289/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 650.000,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnáziu Ostrov na pokrytí mimořádných nákladů v roce 2012.

Rozpočtovou změnu č. 290/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč z kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje do rozpočtu tohoto odboru. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary na nákup pomůcek pro handicapované žáky a úhradu nákladů souvisejících s následným proškolením zaměstnanců.

Rozpočtovou změnu č. 291/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.700.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů ve školství v období III. čtvrtletí 2012 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 292/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do příspěvků cizím subjektům Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
± 255.175,-- Kč na příspěvky cizím subjektům v oblasti zdravotnictví

Rozpočtovou změnu č. 293/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011
 ve výši 10.000.000,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. – nemocnici v Chebu na nákup počítačového tomografu

Rozpočtovou změnu č. 294/2012
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
ve výši 4.147.348,-- Kč do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje jako dotace do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově na dofinancování investiční akce „DOZP Sokolík 
– stavební úpravy a modernizace“

Rozpočtovou změnu č. 295/2012
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 400.000,-- Kč na archeologický výzkum pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary (200.000,-- Kč) a Muzeum Cheb (200.000,-- Kč)

Rozpočtovou změnu č. 296/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 250.300,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary. Prostředky budou využity na spoluúčast na projektech z programů Ministerstva kultury České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 297/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 193.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2012 ve výši (80.000,-- Kč) program VISK 2 a (83.000,-- Kč) program VISK 9. Dále 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2012 ve výši (30.000,-- Kč) program VISK 7.

Rozpočtovou změnu č. 298/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v rámci finančního vypořádání Karlovarského kraje se státním rozpočtem za rok 2011 zapojením financování z finančního vypořádání Karlovarského kraje 
za rok 2011, přijaté v roce 2011 ve výši 4.074.291,77 Kč a příjmů z vratek v rámci finančního vypořádání za rok 2011, přijaté v roce 2012 ve výši 21.705.142,65 Kč, celkem ve výši 25.779.434,42 Kč a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 166/06/12 ze dne 14.6.2012, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2011

Rozpočtovou změnu č. 299/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2012 ve výši 2.000.000,-- Kč na zajištění rezervy pro případné zvýšení úroků při růstu bankovního priboru v roce 2012
Rozpočtovou změnu č. 300/2012
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2012 
ve výši 6.936.000,-- Kč na realizaci stavby sídla Záchranné zdravotnické služby Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 301/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2011 do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2012 ve výši 2.100.000,-- Kč na akce vyplývající ze smluv sjednaných v roce 2011 a akce schválené Radou Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 302/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2011 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2012 v celkové výši 50.000.000,-- Kč na akci Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu - stavební úpravy spojené s centralizací

Rozpočtovou změnu č. 303/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2011 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2012 v celkové výši 20.491.229,-- Kč na úhradu částky financované nad výši úvěru akce Pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu

Rozpočtovou změnu č. 304/2012
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 20.000.000,-- Kč z důvodu dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 305/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2012 ve výši 1.605.242,-- Kč na akce vyplývající ze smluv a objednávek sjednaných v roce 2011, jejichž plnění bylo přesunuto do roku 2012

Rozpočtovou změnu č. 306/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
do rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2012 ve výši 435.498,44 Kč na akce hrazené ze sociálního fondu

Rozpočtovou změnu č. 307/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.025.163,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci OP VK, oblast podpory 5.1.
- přesun rozpočtových prostředků z odboru investic a grantových schémat do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši ± 1.600.832,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených předfinancovaných mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 01/2012 – 04/2012 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci OP VK, oblast podpory 5.1.

Rozpočtovou změnu č. 308/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 154.703,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Informovanost a publicita globálních grantů 
OP VK v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci OP VK, oblast podpory 5.2 a zároveň přesun v rámci odboru ve výši ± 20.000,-- Kč vrácení rozpočtových prostředků použitých na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu před obdržením dotace z MŠMT.
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 81.194,-- z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Zvýšení absorpční kapacity globálních grantů v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci OP VK, oblast podpory 5.3 a zároveň přesun v rámci odboru ve výši ± 20.000,-- Kč vrácení rozpočtových prostředků použitých na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu před obdržením dotace z MŠMT.

Rozpočtovou změnu č. 309/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.771.037,60 Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování realizace projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji (OP LZZ VII.), 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 do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 35.000,-- Kč k zajištění mzdových výdajů projektu

Rozpočtovou změnu č. 310/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.099.813,45 Kč z titulu přijetí 5. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování realizace projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 311/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 12.216.472,-- Kč. Jedná se o posílení finančních prostředků 
po 1. úpravě rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 1.531.083,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 10.685.389,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 312/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 10.300.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, a to ve výši 8.300.000,-- Kč na nárůst objemu mzdových prostředků 
a 2.000.000,-- Kč na nárůst odpisů organizace při zařazení nových sanitek do užívání v roce 2012. 

Termín kontroly: 6.8.2012

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


5. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení NEJSTE SAMI provozující Denní centrum Žirafa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 658/07/12


- schvaluje investiční příspěvek pro občanské sdružení NEJSTE SAMI ve výši 1.800.000,-- Kč na „stavební úpravy v objektu Základní školy, Masarykova 2017, Nové Sedlo“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením NEJSTE SAMI ve výši 1.800.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Navýšení neinvestičního příspěvku a navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 659/07/12

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku o 72.000,-- Kč příspěvkové organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let 

- schvaluje navýšení mzdového limitu ve výši 72.000,-- Kč příspěvkové organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 660/07/12

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu v celkové výši 800.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu na vybudování centrální koupelny

Zodpovídá: Mgr. Radka Müllerová, ředitelka příspěvkové organizace


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 661/07/12

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu v celkové výši 800.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Domov pro seniory v Perninku na akci „Úprava přízemí pavilonu A, B (vstupní prostory, zdravotní péče, bezbariérovost) 

Zodpovídá: Bc. Alfréd Hluška, ředitel příspěvkové organizace




9. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 662/07/12

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu v celkové výši 630.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku na akci „Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ – projekt pro stavební povolení“

Zodpovídá: JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka příspěvkové organizace


10. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 663/07/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 160.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice na financování oprav, malování a nákupu kancelářského nábytku do sekretariátu školy

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Perlinger, ředitel příspěvkové organizace


11. United Energy Trading, a.s., předložení bankovní záruky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 664/07/12

- bere na vědomí splnění povinnosti v dodatečné lhůtě společnosti United Energy Trading, a.s., 
IČO 27386643, ve věci bankovní záruky  

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


12. Projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ - dohoda o náhradě škody vzniklé 
při realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.
	

13. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Oprava a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 665/07/12

- schvaluje vyloučení uchazečů z účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Oprava a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary“:

č. 1 - BOHEMIA LIGNUM a.s., Botanická 6, 362 63 Dalovice
č. 2 - DUKAS KV s.r.o., K panelárně 172, 362 32 Otovice

- schvaluje zrušení zadávacího řízení „Oprava a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary“ v případě dvou předložených nepřijatelných cenových nabídek firem

Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá: Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka příspěvkové organizace


14. Tisková oprava usnesení č. RK 434/05/12 o realizaci zadávacího řízení
Tisková oprava usnesení č. RK 437/05/12 o smlouvě o poskytnutí dotace
Tisková oprava usnesení č. RK 567/06/12 o výběru zájemců k obeslání výzvou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 666/07/12

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 434/05/12 přijatého ke schválení realizace zadávacího řízení, a to tak, že se vkládá text „Cheb“, takže text po tiskové opravě usnesení zní: 

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

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

Další text usnesení se nemění.

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 437/05/12 přijatého ke schválení smlouvy 
o poskytnutí dotace, a to tak, že se vkládá text „Cheb“, takže text po tiskové opravě usnesení zní: 

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

Další text usnesení se nemění.

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 567/06/12 přijatého ke schválení výběru zájemců k obeslání výzvou, a to tak, že se vkládá text „Cheb“, takže text po tiskové opravě usnesení zní: 

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

Další text usnesení se nemění.

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


15. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“, uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje na rok 2012 - II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 667/07/12

- schvaluje 2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“ dle návrhu 

- schvaluje uzavření dodatku č. 24 ke smlouvě ev. č.: 113/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravcem: Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě ev. č.: 126/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravcem: Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


16. Projekt „Dopravní terminál Cheb“ - schválení Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 668/07/12

- schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

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


17. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Cheb mezi Karlovarským krajem a společnostmi Algon, a.s., Metrostav a.s. a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 669/07/12

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Cheb mezi Karlovarským krajem a společnostmi Algon, a.s., Metrostav a.s. a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., 
dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Cheb mezi Karlovarským krajem a společnostmi Algon, a.s., Metrostav a.s. a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 

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





18. Schválení formy zadávacího řízení na zajištění dodatečných stavebních prací v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 670/07/12

- schvaluje zadání veřejné zakázky na zajištění dodatečných stavebních prací v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k zadání veřejné zakázky na zajištění dodatečných stavebních prací v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji formou jednacího řízení bez uveřejnění 

Termín kontroly: 8.10.2012

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


19. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka letištních prostředků“
- schválení formy zadávacího řízení
- 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 671/07/12

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka letištních prostředků“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Ing. Tomáš Brtek			- náhradník: Josef Vaněk
- člen: Mgr. Ivan Harašta 			- náhradník: Ing. Aleš Kovář

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Ing. Jan Zborník			- náhradník: Ing. Radomil Gold
- člen: Mgr. Jaroslav Borka	  		- náhradník: Josef Murčo
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	- náhradník: Mgr. Bohdan Havel
- člen: Mgr. Tomáš Hybner			- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Ing. Tomáš Brtek			- náhradník: Josef Vaněk
- člen: Mgr. Ivan Harašta			- náhradník: Ing. Aleš Kovář

Termín kontroly: 20.8.2012

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


20. Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 – projednání 
1. souhrnného návrhu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 672/07/12

- bere na vědomí 1. souhrnný návrh aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

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


21. Program obnovy venkova 2011 - prominutí smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 673/07/12

- souhlasí s neprominutím smluvní pokuty, která byla svazku obcí Mikroregion Pod Chlumem uložena na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 102/04/12 za porušení smlouvy 
o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 2011

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neprominutí smluvní pokuty dle návrhu

Termín kontroly: 22.10.2012

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


22. Projekt „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ - schválení dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi Karlovarským krajem a dodavatelem sociálních služeb GI projekt o.p.s, Žďár 58, 398 11 Protivín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 674/07/12

- schvaluje Dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o poskytnutí služeb č. 169/2012 pro Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ mezi Karlovarským krajem a GI projekt, o.p.s, Protivín, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 169/2012 uzavřené mezi Karlovarským krajem a GI projekt, o.p.s, Protivín

Termín kontroly: 3.9.2012

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


23. Schválení vzorů (pod) licenčních smluv pro projekty Karlovarského kraje financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 675/07/12


- schvaluje vzory (pod) licenčních smluv pro projekty Karlovarského kraje financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
	(pod) licenční smlouva uzavíraná mezi MPSV (nabyvatel (pod) licence) a Karlovarským krajem (poskytovatel (pod) licence) 

licenční smlouva uzavíraná mezi Karlovarským krajem (nabyvatel licence) a dodavatelem (poskytovatel licence)
 
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem licenčních/podlicenčních smluv pro projekty Karlovarského kraje financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Termín kontroly: 3.9.2012  

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


24. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro životní prostředí na II. pololetí roku 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 676/07/12

- schvaluje plán práce Komise pro životní prostředí na II. pololetí roku 2012
		
Zodpovídá: RNDr. Pavel Vanoušek, předseda komise


25. Schválení dodatku č. 6 k předpisu rady kraje PR 05/2006 Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 677/07/12

- schvaluje dodatek č. 6 k předpisu rady kraje č. PR 05/2006 Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje dle návrhu

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


26. Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 678/07/12

- schvaluje dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 9454216 uzavřené dne 25.5.2012 se společností T-Mobile Czech Republic a.s., o poskytování telekomunikačních služeb dle přílohy

- pověřuje náměstka hejtmana, Mgr. Borku, podpisem dodatku

Termín kontroly: 3.9.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


27. Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 679/07/12

- schvaluje dodatek č. 2 k rámcové smlouvě č. 9454216 uzavřené dne 25.5.2012 se společností T-Mobile Czech Republic a.s., o poskytování telekomunikačních služeb dle návrhu

- pověřuje náměstka hejtmana, Mgr. Borku, podpisem dodatku

Termín kontroly: 3.9.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


28. Centrální nákup elektrické energie pro Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 680/07/12

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na zajištění dodávek elektrické energie pro Karlovarský kraj a jeho zřizované organizace na období 1.1.2013 – 31.12.2013 formou nákupu elektrické energie 
na Českomoravské komoditní burze Kladno

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na „Zastupování (dohodce) Karlovarského kraje jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno“ formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí realizací veřejné zakázky na „Zastupování (dohodce) Karlovarského kraje jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno“ a realizací  veřejné zakázky na „Zajištění dodávek elektrické energie pro Karlovarský kraj a jeho zřizované organizace na období 1.1.2013 – 31.12.2013“ formou nákupu elektrické energie 
na Českomoravské komoditní burze Kladno prostřednictvím vybraného dohodce

Termín kontroly: 3.9.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


29. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do  silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 681/07/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1299 v k. ú. Chodovská Huť, silnice č. III/20173 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 313-5624/2012 
ze dne 02.04.2012 (umístění inženýrských sítí – kabel VN a kabel 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. 1421/9 a p.p.č. 1421/10 v k. ú. Počerny, silnice č. II/222 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 294-1348/2011 ze dne 29.08.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


30. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Merklín do majetku Karlovarského kraje 
a záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Merklín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 682/07/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 16, která byla oddělena geometrickým plánem č. 356-18/2012 z původního pozemku p.p.č. 16 a označena jako jeho díl „b“ o výměře 5 m2, části pozemku p.p.č. 39/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 39/1 a označena jako jeho díl „e+f“ o výměře 50 m2, části pozemku p.p.č. 398/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 398/1 a označena jako jeho díl „d“ o výměře 5 m2 a části pozemku st.p.č. 4/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st.p.č. 4/2 a označena jako jeho díl „a“ 
o výměře 7 m2, vše v k. ú. Merklín u Karlových Var a obci Merklín formou darovací smlouvy, mezi obcí Merklín, se sídlem Merklín č.p. 6, PSČ 362 34 Merklín, IČO 00254789, zastoupenou starostou obce panem Josefem Níčem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví obce Merklín do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 404/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 356-18/2012 z původního pozemku p.p.č. 404/1 a označena jako jeho díl „c“ o výměře 2 m2 v k. ú. Merklín u Karlových Var a obci Merklín formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Merklín, se sídlem Merklín č.p. 6, 
PSČ 362 34, IČO 00254789, zastoupenou starostou obce panem Josefem Níčem (jako obdarovaný 
na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Merklín
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 404/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 356-18/2012 z původního pozemku p.p.č. 404/1 a označena jako jeho díl „c“ o výměře 2 m2 v k. ú. Merklín u Karlových Var a obci Merklín formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Merklín, se sídlem Merklín č.p. 6, PSČ 362 34, IČO 00254789, zastoupenou starostou obce panem Josefem Níčem 
(jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Merklín

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv
Termín kontroly: 22.10.2012

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


31. Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Střední lesnické školy Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 683/07/12

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej neupotřebitelného movitého majetku, a to vozidla Multikar M25, rok výroby 1984, pořizovací cena 61.880,-- Kč formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a fyzickou osobou podnikající 
na základě živnostenského listu panem Vladimírem Vopatem, se sídlem Na Výsluní 430, 364 52 Žlutice (jako kupujícím na straně druhé), za nejvyšší nabídnutou cenu 21.000,-- Kč, a tím převést vlastnické právo k movitému majetku dle návrhu

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 21.000,-- Kč, získané prodejem movitého majetku specifikovaného v návrhu, zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední lesnické školy Žlutice, Ing. Josefu Svobodovi, uzavřít kupní smlouvu
	
Termín kontroly: 17.9.2012

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


32. Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Gymnázia a střední odborné školy Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 684/07/12

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného movitého majetku, a to osobního automobilu Mercedes - Benz Vito 638 kombi, datum první registrace 5.1.1999, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou Aš, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a obchodní společností Tuka s.r.o., se sídlem Na Jarově 15, 130 00 Praha 3, prodejna – Nádražní 16, 352 01 Aš (jako kupujícím na straně druhé), za nejvyšší nabídnutou cenu 25.000,-- Kč, a tím převést vlastnické právo k movitému majetku dle návrhu 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 25.000,-- Kč, získané prodejem movitého majetku specifikovaného v návrhu, zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, Ing. Lence Kalčicové, uzavřít kupní smlouvu

Termín kontroly: 17.9.2012

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


33. Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Dětského domova Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 685/07/12

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného movitého majetku, a to zahradního systému VARI, rok pořízení 1992 - 1995 pořizovací cena celkem 41.870,10 Kč formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Aš, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského listu panem Miroslavem Moudrým, se sídlem Dolní Habartice 167, 405 02 okres Děčín (jako kupujícím na straně druhé), za nejvyšší nabídnutou cenu 13.600,-- Kč, a tím převést vlastnické právo k movitému majetku dle návrhu 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 13.600,-- Kč, získané prodejem movitého majetku specifikovaného v návrhu, zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Dětský domov Aš, Anně Židův, uzavřít kupní smlouvu
	
Termín kontroly: 17.9.2012

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


34. Změna usnesení č. RK 65/01/12 ze dne 25.01.2012 - Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 686/07/12

- zrušuje usnesení  č. RK 65/01/12 ze dne 23.01.2012 ve znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti Pozemkovému fondu České republiky o majetkoprávní vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na částech pozemků v k. ú. Chocovice, Vokov u Třebeně, Loužek, Vrbová a Mostov, tj. převod uvedených částí pozemků zastavěných stavbou cyklostezky do vlastnictví Karlovarského kraje, dle přílohy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na částech pozemků p.č. 334/1 o výměře 20 m2 a p.č. 335/1 o výměře 1 m2, vše 
v k. ú. Královské Poříčí, s tím, že po skončení nájmu převede nájemce Karlovarský kraj na pronajímatele Sokolovskou uhelnou, právního nástupce, a.s., bezúplatně stavbu komunikace pro cyklostezku realizovanou na částech pozemků p.č. 334/1 a p.č. 335/1 samostatnou darovací smlouvou, která bude obsahovat ujednání o zřízení bezúplatného věcného břemene zachování veřejně prospěšného užívání převáděné stavby a stavbou dotčených částí pozemků pro účely provozování cyklostezky, znějícího 
ve prospěch dárce

- schvaluje podání žádosti Pozemkovému fondu České republiky o majetkoprávní vypořádání částí pozemků v k. ú. Chocovice, Cheb, Jindřichov u Tršnic, Hradiště, tj. úplatný převod uvedených částí pozemků pro plánovanou výstavbu cyklostezky v úseku Cheb – Chocovice – projekt „Cyklostezka Ohře II“ do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku
35. Smlouva o zániku věcného břemene k p.p.č. 513/1 a 512/1, k. ú. Dvory a smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 513/3 a 512/18, do kterých zasahuje ochranné pásmo vodovodu vybudovaného v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 687/07/12

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zániku věcného břemene k pozemkovým parcelám č. 513/1 a č. 512/1 v k. ú. Dvory, na které zasahuje ochranné pásmo vodovodu vybudovaného v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“, mezi pí Janou Drbohlavovou 
a Karlovarským krajem

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi pí Janou Drbohlavovou (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) k pozemkovým parcelám č. 513/3 
a č. 512/18, k. ú. Dvory, které vymezují ochranné pásmo vodovodu, a to za jednorázovou úhradu ve výši 100.500,-- Kč, stanovenou znaleckým posudkem a již uhrazenou na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 12.12.2011

Termín kontroly: 3.9.2012 

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


36. Revokace usnesení č. RK 1234/11/11 ze dne 21.11.2011 a schválení Smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu „Cyklostezka Ohře“ k uzavření mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, s.p.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 688/07/12

- ruší své usnesení ze dne 21.11.2011 č. RK 1234/11/11

- schvaluje uzavření čtyř „Smluv o zřízení věcného břemene“, kterými se pozemky: p.p.č. 12/4 a p.č. 211/3, k. ú. Loket, obec Loket; p.p.č. 4123/4, k. ú. Sokolov, obec Sokolov;  p.p.č. 216/2, k. ú. Nebanice; p.p.č. 38/7 a p.č. 38/8, k. ú. Vrbová, obě obec Nebanice; p.p.č. 371/7, k. ú. Vokov u Třebeně, obec Třebeň, jež jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s uvedenými nemovitostmi 
pro Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, zatíží věcným břemenem, a to za souhrnnou jednorázovou úhradu v celkové výši 121.200,-- Kč včetně DPH. Smlouvy budou uzavřeny mezi podnikem Povodí Ohře, státní podnik (na straně povinného) a Karlovarským krajem (na straně oprávněného)

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje, uzavřít čtyři „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ podle katastrálních území, jež spádově patří pod příslušné obce, a to mezi Povodím Ohře, státním podnikem 
na jedné straně a Karlovarským krajem na straně druhé

Termín kontroly: 17.9.2012 

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


37. Darovací smlouva na darování technického zhodnocení a movitých věcí - podpora samostatného bydlení město Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 689/07/12
- schvaluje darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a  městem Sokolov, IČO 00259586, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, dle návrhu

Termín kontroly: 8.10.2012

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


38. Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Goodfellas o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 690/07/12

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Goodfellas o.s., na projekt „Goodfest 2012“ ve výši 40.000,-- Kč

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

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

Termín kontroly: 17.9.2012  

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


39. Informace o jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch ze dne 18.6.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 691/07/12

- bere na vědomí usnesení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch 
č. 55/06/12, na základě kterého Komise Rady Karlovarského kraje doporučuje při přípravě rozpočtu 
na rok 2013 navýšit rozpočet odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v kapitole příspěvky cizím subjektům na obnovu památek a památkově hodnotných objektů o 2 mil. Kč a v kapitole příspěvky na kulturu navýšit o 1 mil. Kč

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


40. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 692/07/12

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje



- jmenuje výběrovou komisi ve složení:

předseda komise:	MUDr. Václav Larva (uvolněný člen zastupitelstva) 
náhradník: 		JUDr. Martin Havel (náměstek hejtmana) 

členové komise:	Ing. Jaroslav Bradáč (náměstek hejtmana)
Mgr. Jaroslav Borka (náměstek hejtmana)
PaedDr. Vratislav Emler (uvolněný člen zastupitelstva)
MUDr. Stanislav Kubín (zastupitel Karlovarského kraje)
Ing. Alena Šalátová (vedoucí odboru zdravotnictví)
Ing. Dagmar Divišová (vedoucí odboru ekonomického)
MUDr. Marek Slabý (předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb) 
p. Milan Pavlovič (předseda odborové organizace Zdravotnické záchranné služby)
MUDr. Jiří Štefan (zdravotní ředitel nemocnice Sokolov a nemocnice Ostrov)
MUDr. Josef März (náměstek lékařské péče Nemocnice v Karlových Varech)

náhradníci:		p. Miloslav Čermák (náměstek hejtmana)
Ing. Eva Valjentová (uvolněná členka zastupitelstva)
Ing. Denisa Cettlová (vedoucí ekonomicko-analytického oddělení odboru zdravotnictví)
Ing. Petr Klíček (vedoucí oddělení ekonomiky organizací kraje odboru ekonomického) 
MUDr. Deyl Ilja (ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje)
Zuzana Svitáková (člen odborové organizace ZZS)
MUDr. Ivana Jarošová 
       
tajemník komise:	pí Naděžda Domecká (úředník odboru kancelář ředitele úřadu)

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením

 Termín kontroly: 8.10.2012

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


41. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka 
a implementace technologického zázemí“ 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 693/07/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka a implementace technologického zázemí“ 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 MV, výzvy 11, prioritní osy 3 – zvýšení kvality 
a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče STAMP UNI s.r.o., IČO 26380561, se sídlem Studentská 94/47, Karlovy Vary, PSČ 360 07, s nabídkovou cenou 2.998.262,40 Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže STAMP UNI s.r.o., IČO 26380561, se sídlem Studentská 94/47, Karlovy Vary, PSČ 360 07, s nabídkovou cenou 2.998.262,40 Kč včetně DPH
- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže STAMP UNI s.r.o., IČO 26380561, se sídlem Studentská 94/47, Karlovy Vary, PSČ 360 07, s nabídkovou cenou 2.998.262,40 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: únor 2013

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


42. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka 
a implementace informačních systémů IS OŘ“ 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 694/07/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka a implementace informačních systémů IS OŘ“ 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 MV výzvy 11, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO 00174939, se sídlem Tűrkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00, s nabídkovou cenou 25.320.000,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO 00174939, se sídlem Tűrkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00, s nabídkovou cenou 25.320.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže YOUR SYSTEM, spol. s r.o., IČO 00174939, se sídlem Tűrkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00 s nabídkovou cenou 25.320.000,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: únor 2013

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


43. Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a stanovení jejich platů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 695/07/12

- bere na vědomí, že následujícím ředitelům příspěvkových organizací v souladu s ustanovením Čl. II bod 5. písm. a) zákona č. 472/2011Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, končí výkon práce na daném pracovním místě dnem 31. července 2012
Milan Veselý, Základní umělecká škola Žlutice
Ing. Jiří Chum, Hotelová škola Mariánské Lázně 
Mgr. Zdeněk Hrkal, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb


- bere na vědomí zápisy o průběhu konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových organizací 
Základní umělecká škola Žlutice
Hotelová škola Mariánské Lázně 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- jmenuje Petra Levanského, dipl. um., na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018 

- jmenuje Ing. Jiřího Chuma, na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018

- jmenuje Mgr. Zdeňka Hrkala, na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb s účinností od 1. srpna 2012, a to na dobu určitou do 31. července 2018

- schvaluje změnu obsahu pracovního poměru PhDr. Jolany Mižikarové, ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, založeného jmenováním na dobu určitou do 31. srpna 2012, v tom smyslu, že délka jeho trvání se s účinností od 1. září 2012 prodlužuje 
do 31. srpna 2018 

- bere na vědomí oznámení Mgr. Jany Zelené o vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice dnem 31. července 2012  

- potvrzuje Mgr. Václava Slavíka na pracovním místě ředitele příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice s tím, že s účinností od 1. srpna 2012 se jeho pracovní poměr mění na pracovní poměr uzavřený na dobu určitou 6 let, tj. do 31. července 2018, a zároveň se na dobu od 1. srpna 2012 
do 30. června 2013 mění výše jeho pracovního úvazku na 0,2 stanovené týdenní pracovní doby

- potvrzuje PaedDr. Josefa Novotného na pracovním místě ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov s tím, že s účinností od 1. srpna 2012 se jeho pracovní poměr mění na pracovní poměr uzavřený na dobu určitou 6 let, tj. do 31. července 2018 

- 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 
Petr Levanský, dipl. um., Základní umělecká škola Žlutice
Ing. Jiří Chum, Hotelová škola Mariánské Lázně
Mgr. Zdeněk Hrkal, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu 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, určením platů 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


44. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 696/07/12
- schvaluje poskytnutí odměny Ing. Zdeňku Perlingerovi, řediteli příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice, u příležitosti životního výročí ve výši dle návrhu

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům a zástupkyni ředitele následujících příspěvkových organizací, kteří končí své působení na pracovním místě ředitele, ve výši dle návrhu, s připomínkou uvedenou 
v zápise:
Mgr. Darija Matějíčková, Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary
Mgr. Božena Staňková, Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart
Mgr. Petr Huml, Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
Mgr. Jana Zelená, Základní škola praktická Žlutice
Milan Veselý, Základní umělecká škola Žlutice
Dagmar Čejková, Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
Ing. Hana Motyčková, Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
Ing. Josef Svoboda, Střední lesnická škola Žlutice
Mgr. Jan Klikar, Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
Mgr. Lenka Brodská, Pedagogicko-psychologická poradna Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměn 

Termín kontroly: 20.8.2012

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


45. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013 a poskytnutí věcných darů účastníkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 697/07/12

- bere na vědomí pozvání hejtmana Zlínského kraje k účasti sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013 konaných ve dnech 23. – 28. června 2013 
ve Zlínském kraji

- souhlasí s účastí sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2013 a s podáním přihlášky 

- bere na vědomí předběžný odhad výdajů k finančnímu zabezpečení účasti na této akci ve výši 1.525.000,-- Kč

- schvaluje poskytnutí věcných darů účastníkům Her VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013 
v celkové výši cca 610.000,-- Kč
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkoly spojené s nominací krajského výběru, jeho materiálním, personálním a finančním zajištěním a s poskytnutím věcných darů

Termín kontroly: říjen 2013  

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



46. Tisková oprava usnesení č. RK 639/06/12 - Určení platů ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 698/07/12

- souhlasí s následující tiskovou opravou části textu přílohy č. 18 v usnesení č. RK 639/06/12 ze dne 
18. června 2012: 

původní znění textu v příloze č. 18 na straně 1, řádek 15 a 16:
- § 8 odst. 2 NV (skupina II.) zvláštní příplatek			Kč      800,--
Celkem měsíčně							Kč 29 883,--

se vypouští a nahrazuje textem:
- § 8 odst. 2 NV (skupina II.) zvláštní příplatek			Kč      700,--
Celkem měsíčně							Kč 29 783,--

Text usnesení a ostatních příloh se nemění.

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


47. Vyjádření k dokumentaci záměru „Větrný park Jindřichovice II“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 699/07/12

- projednala dokumentaci záměru „Větrný park Jindřichovice II“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Větrný park Jindřichovice II“ souhlasí, v dokumentaci byly respektovány požadavky z vyjádření ve zjišťovacím řízení (doplnění dokumentace o podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, včetně variantního řešení výšky větrných elektráren a vyloučení 4. větrné elektrárny na základě doporučení hlukové studie).	

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


48. Smlouva o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje při přípravě projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 700/07/12

- schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje při přípravě projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“
 
Termín kontroly: 19.11.2012

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

49. Hodnocení žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí - 24., 26. a 35. výzva, prioritní osa 2 a 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 701/07/12

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí o podporu podaných v rámci 24., 26. a 35. výzvy - prioritní osy 2 a 3 a doporučuje poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 

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


50a) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Chebu, zřízení ústavní lékárny – výdejny“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 702/07/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– Nemocnice v Chebu, zřízení ústavní lékárny – výdejny“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ALGON, a.s., s nabídkovou cenou 3.098.500,-- Kč bez DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ALGON, a.s., s nabídkovou cenou 3.098.500,-- Kč bez DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ALGON, a.s., s nabídkovou cenou 3.098.500,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 17.9.2012

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






