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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 25. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. července 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:05 do 10:01 hodin 


Přítomni:              	Ing. Navrátil, p. Čermák, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, 
Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Navrátil
Omluveni:		PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Mgr. Borka 
Přizvaní:		Martincová
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Palusková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.7.2012		RK 703/07/12
Rozpočtové změny								RK 704/07/12

Tisková oprava usnesení č. RK 657/07/12 o schválení rozpočtové změny 		RK 705/07/12
č. 310/2012
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Klub 	RK 706/07/12
vojáků v záloze Karlovy Vary
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 707/07/12
pro ČR – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ev. číslo D 594/2012
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Centrum 	RK 708/07/12
odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu 		RK 709/07/12
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 
– projednání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální 
granty reg. č. CZ.1.07/1.1.18, reg. č. CZ.1.07/1.2.19, reg. č. CZ.1.07/1.3.42 
a reg. č. CZ.1.07/3.2.12
,,ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo 		RK 710/07/12
zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“, jednací 
řízení bez uveřejnění - optické propojení objektu nového Sídla zdravotnické 
záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, s areálem 
Krajského úřadu Karlovarského kraje
Schválení Dohody o předčasném užívání 2. části stavby Dopravního terminálu 	RK 711/07/12
Mariánské Lázně
Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 	RK 712/07/12
– doplnění člena dozorčí rady
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/221 Modernizace silnice 	RK 713/07/12
Merklín – Pstruží, II. etapa“
Schválení Plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy pro roky 		RK 714/07/12
2013 – 2017
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje z majetku Letiště 	RK 715/07/12
Karlovy Vary s.r.o. – Hala pro garážování na p.p.č. 388/14 v k. ú. Olšová Vrata
Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Zpráva o činnosti společnosti za rok 2011		RK 716/07/12
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-48/2012 na projekt 	RK 717/07/12
„Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“
Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence 	RK 718/07/12
v Karlovarském kraji“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci
Uzavření Dohody o spolupráci při realizaci individuálního projektu „Systémová 	RK 719/07/12
podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ mezi 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Karlovarským krajem
Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou RK 720/07/12
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období 
od 01.01.2012 do 30.06.2012
Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, 		RK 721/07/12
předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, 
příspěvkové organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových
úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace 
katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu
Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek 	RK 722/07/12
p.č. 1286 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte
Likvidace a vyjmutí movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 	RK 723/07/12
příspěvkovým organizacím
Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Krajského 	RK 724/07/12
dětského domova pro děti do 3 let
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 	RK 725/07/12
ve vlastnictví Karlovarského kraje Marii Vákové
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 	RK 726/07/12
ve vlastnictví Karlovarského kraje Marii Steinové
Projekt „ArchaeoMontan“							RK 727/07/12
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
na předfinancování realizace projektu 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 
kraje na spolufinancování realizace projektu
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, objekt 		RK 728/07/12
Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí 
krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – II. etepa“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
	Schválení veřejné sbírky								RK 729/07/12
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Karlovarského kraje 		RK 730/07/12
v oblasti zdravotnictví

Stanovisko Karlovarského kraje k realizaci investiční akce s názvem 		RK 731/07/12
„Nemocnice Sokolov: Iktové centrum – pavilon „B“ II. nadzemní podlaží“
Určení výše požadované náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci 	RK 732/07/12
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
Změna platu ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie 	RK 733/07/12
Chodov
Změna ve funkci člena školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává 		staženo
příspěvková organizace Hotelová škola Mariánské Lázně
Informace o pracovněprávním sporu mezi příspěvkovou organizací Základní 	RK 734/07/12
umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary a jejím zaměstnancem
Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 	RK 735/07/12
zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
35a)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 736/07/12
nemocnice a.s. – určení zástupce do dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o.




















    
           Ing. Petr Navrátil v. r.  		 	                  PaedDr. Vratislav Emler v. r.
             náměstek hejtmana					 	         ověřovatel
            Karlovarského kraje

















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 35 a)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– určení zástupce do dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Staženo z programu:

bod č. 32	Změna ve funkci člena školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Hotelová škola Mariánské Lázně


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.7.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 703/07/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.7.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 704/07/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 313/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 350.000,-- Kč z titulu přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ do rozpočtu oddělení kultury Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na projekt „Děti, mládež a kultura“

Rozpočtovou změnu č. 314/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
ve výši 200.000,-- Kč do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Fondu nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji na posílení rozvoje služeb 

Rozpočtovou změnu č. 315/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
ve výši 50.000,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví  Krajského úřadu Karlovarského kraje na odměnu za vykonanou činnost ohledání zemřelého za prosinec roku 2011 v souladu s mandátními smlouvami
Rozpočtovou změnu č. 316/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 50.074,-- 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 1. pololetí roku 2012.

Rozpočtovou změnu č. 317/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 3.588.000,-- Kč. Jedná se o poskytnutí mimořádné dotace do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu Cheb na akci „Úpravy výukových prostor v budovách ISŠ Cheb“.

Rozpočtovou změnu č. 318/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 216.268,80 Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělské škole Dalovice za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov.

Rozpočtovou změnu č. 319/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 38.400,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 320/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
ve výši 50.000,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
pro společnost MITECO.eu, a.s. na softwarový program pro reportování a sledování vývoje Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 321/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
ve výši 132.667,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na odměnu za vykonanou činnost při provedení realizace public relations v souladu se smlouvou o dílo ev. č. VZ 088/2010 uzavřenou s Žurnál media, a.s. 

Rozpočtovou změnu č. 322/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
ve výši 63.175,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na investiční příspěvek pro společnost Nemos Sokolov, s.r.o. na vybavení zubní lékařské služby první pomoci instrumentáriem 

Rozpočtovou změnu č. 323/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 127.248,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční z důvodu poskytnutí příspěvku obci Šabina na realizaci akce „Bezdrátový rozhlas v obci a chatové oblasti u řeky Ohře“. 

Rozpočtovou změnu č. 324/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 5.800.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční z důvodu poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské akce.

Rozpočtovou změnu č. 325/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.484.074,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to: 

	Gymnázium Cheb							1.222.160,40 Kč
	Střední škola živnostenská Sokolov       				1.864.338,60 Kč
	Gymnázium a obchodní akademie Mariánské lázně	   	               906.509,40 Kč
	Gymnázium a střední odborná škola Aš			   	   549.254,40 Kč
	Gymnázium Sokolov						1.056.967,20 Kč
	Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a VOŠ K.Vary          884.844,00 Kč

Celkem								6.484.074,00 Kč

Rozpočtovou změnu č. 326/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 300.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu vlády České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro činnost krajského koordinátora romských poradců v roce 2012 na financování platu 1 zaměstnance včetně povinných odvodů.

Rozpočtovou změnu č. 327/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 252.372,60 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 příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 328/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 280.066,89 Kč (10.923,05 EUR 
25,63999 Kč/EUR) z titulu přijetí evropského podílu ze Saské rozvojové banky za realizaci projektu CLARA II. Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika – Svobodný stát Sasko.
Rozpočtové prostředky jsou určeny pro projektové partnery Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen 
a Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s.

Rozpočtovou změnu č. 329/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.830,-- Kč z titulu přijetí vratky finančních prostředků na zajištění republikového kola – mistrovství ČR v grafických předmětech od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Obchodní akademie, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Rozpočtovou změnu č. 330/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 72.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zvýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajský dětský domov pro děti do 3 let.  

Rozpočtovou změnu č. 331/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 2.230.000,-- Kč pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu ve výši 800.000,-- Kč na vybudování centrální koupelny, Domov pro seniory v Perninku ve výši 800.000,-- Kč na akci „Úprava přízemí pavilonu A, B (vstupní prostory, zdravotní péče, bezbariérovost) a Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ ve výši 630.000,-- Kč na akci „Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ – projekt pro stavební povolení“ 

Rozpočtovou změnu č. 332/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku ve výši - 345.001,-- Kč a snížení odvodu z investičního fondu ve výši - 77.000,-- Kč Pedagogicko psychologické poradně Sokolov, snížení provozního příspěvku ve výši - 212.500,-- Kč Pedagogicko psychologické poradně Cheb a následné zvýšení provozního příspěvku ve výši + 557.501,-- Kč a zvýšení odvodu z investičního fondu ve výši 
+ 77.000,-- Kč Pedagogicko-psychologické poradně Karlovy Vary. Usnesením č. ZK 63/02/12 
ze dne 23.2.2012 bylo schváleno sloučení Pedagogicko psychologické poradny Sokolov, Cheb a Karlovy Vary s účinností od 1.7.2012 s tím, že nástupnickou organizací se stává Pedagogicko psychologická poradna Karlovy Vary. 

Rozpočtovou změnu č. 333/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku ve výši - 210.000,-- Kč Základní škole 
a mateřské škole při lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary a následné zvýšení provozního příspěvku 
ve výši + 210.000,-- Kč Základní škole a mateřské škole při nemocnici Karlovy Vary. 

Rozpočtovou změnu č. 334/2012
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu optimalizace příspěvkových organizací Karlovarského kraje ke dni 1.7.2012. V této souvislosti provedly zanikající organizace finanční vypořádání prostředků určených na přímé výdaje 
na vzdělávání (účelový znak 33 353) poskytnutých od počátku roku 2012 a nespotřebované prostředky včetně zbývající části rozpočtu přímých výdajů pro rok 2012 budou poskytnuty nástupnickým organizacím:
	přesun ± 1.403.997,-- Kč - sloučením zaniká Pedagogicko-psychologická poradna Cheb 
a Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov a nástupnickou organizací se stává Pedagogicko
-psychologická poradna Karlovy Vary 
	přesun ± 3.323.970,32 Kč - sloučením zaniká Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary a nástupnickou organizací se stává Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary, která současně mění název na Základní školu a mateřskou školu 
při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary


Rozpočtovou změnu č. 335/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.004.868,-- 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 Gymnázium Ostrov.

Termín kontroly: 20.8.2012

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


3. Tisková oprava usnesení č. RK 657/07/12 o schválení rozpočtové změny č. 310/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 705/07/12
- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 657/07/12 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 310/2012, a to tak, že se v textu za slova „z titulu přijetí 5. zálohy neinvestiční účelové dotace“ vkládá další text „(ve výši 4.047.253,45 Kč) a 2. zálohy investiční účelové dotace (ve výši 52.560,-- Kč)“, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

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 (ve výši 4.047.253,45 Kč) a 2. zálohy investiční účelové dotace (ve výši 52.560,-- Kč) 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.

Další text usnesení se nemění.

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


4. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Klub vojáků v záloze Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 706/07/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Klub vojáků v záloze Karlovy Vary ve výši 30.000,-- Kč na „17. ročník mezinárodní střelecké soutěže pod záštitou Ministerstva obrany České republiky“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Klubem vojáků v záloze Karlovy Vary ve výši 30.000,-- Kč

Termín kontroly: 20.8.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro ČR 
– Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ev. číslo D 594/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 707/07/12

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a ČR – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje ev. číslo 
D 594/2012

Termín kontroly: 20.8.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Centrum odborného 
a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 708/07/12
- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4, IČO 26271303, s nabídkovou cenou 25.262.906,38 Kč bez DPH

- pověřuje PhDr. Bc. Miroslava Lišku, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4, IČO 26271303, s nabídkovou cenou 25.262.906,38 Kč bez DPH 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 8.10.2012

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


7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 – projednání Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty reg. č. CZ.1.07/1.1.18, reg. č. CZ.1.07/1.2.19, 
reg. č. CZ.1.07/1.3.42 a reg. č. CZ.1.07/3.2.12

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 709/07/12

- schvaluje vzorová znění Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.18, reg. č. CZ.1.07/1.2.19 a reg. č. CZ.1.07/1.3.42 dle návrhu

- schvaluje vzorové znění Rozhodnutí č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.12 dle návrhu

- schvaluje uzavření Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.18, reg. č. CZ.1.07/1.2.19 a reg. č. CZ.1.07/1.3.42   

- schvaluje uzavření Rozhodnutí č. 3 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/3.2.12  

- bere na vědomí informaci o navýšení alokace globálního grantu reg. č. CZ.1.07/1.1.18 v oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Zvyšování kvality 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ 

- pověřuje odbor investic a grantových schémat podáváním žádostí na změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2

Termín kontroly: 3.9.2012

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


8. ,,ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“, jednací řízení bez uveřejnění - optické propojení objektu nového Sídla zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, s areálem Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 710/07/12
- 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“ 
- optické propojení objektu nového Sídla zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje příspěvkové organizace s areálem Krajského úřadu Karlovarského kraje užitím jednacího řízení bez uveřejnění
 
- schvaluje návrh dodatku č. 2 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. 2 ke Smlouvě na realizaci stavby „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“ 
- optické propojení objektu nového Sídla zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje příspěvkové organizace s areálem Krajského úřadu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 5.11.2012

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


9. Schválení Dohody o předčasném užívání 2. části stavby Dopravního terminálu Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 711/07/12

- schvaluje Dohodu o předčasném užívání 2. části stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně dle návrhu

- schvaluje uzavření Dohody o předčasném užívání 2. části stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně dle návrhu

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


10. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – doplnění člena dozorčí rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 712/07/12

jako jediný společník společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. se sídlem Karlovy Vary K Letišti 132, 
PSČ 360 01, IČO 26367858

- volí nového člena dozorčí rady Letiště Karlovy Vary za jediného společníka Letiště Karlovy Vary s.r.o., a to Ing. Petra Kulhánka, který nahradí zemřelého Ing. Josefa Malého

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného společníka

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

- ukládá jako jediný společník jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zabezpečit změny člena dozorčí rady v obchodním rejstříku 

- ukládá jako jediný společník jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., uzavřít s novým členem dozorčí rady Smlouvu o výkonu člena dozorčí rady

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


11. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, 
II. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 713/07/12

- schvaluje zadání veřejné zakázky „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“ formou užšího řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedené veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 %

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
	člen: Ing. Tomáš Brtek			1. náhradník: Josef Vaněk

člen: Ing. Petr Šťovíček			2. náhradník: Irena Kroftová
člen: Helena Budeanuová			3. náhradník: Jarmila Hřibová

- jmenuje složení hodnotící komise:
	člen: Ing. Petr Navrátil			1. náhradník: Ing. Tomáš Svoboda

člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	2. náhradník: Ing. Josef Hora
člen: Ing. Jan Zborník			3. náhradník: Ing. Radomil Gold
člen: Ing. Václav Živný			4. náhradník: Josef Murčo
člen: Ing. Tomáš Brtek			5. náhradník: Josef Vaněk
člen: Ing. Petr Šťovíček			6. náhradník: Irena Kroftová 

Termín kontroly: 5.11.2012

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


12. Schválení Plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy pro roky 2013 – 2017

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 714/07/12

- schvaluje Plán jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy pro roky 2013 – 2017 dle předloženého návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, učinit veškeré kroky k realizaci Plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy pro roky 2013 – 2017 
dle předloženého návrhu 

Termín kontroly: 5.11.2012

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


13. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje z majetku Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Hala pro garážování na p.p.č. 388/14 v k. ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 715/07/12

- souhlasí jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
s uzavřením kupní smlouvy, kterou se úplatně převádí nemovitost – Hala pro garážování na pozemku p.p.č. 388/14 v k. ú. Olšová Vrata za kupní cenu stanovenou na základě posudku znalce jmenovaného soudem do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí nemovitosti 
– Hala pro garážování na pozemku p.p.č. 388/14 v k. ú. Olšová Vrata formou kupní smlouvy 
mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, K Letišti 132, PSČ 360 01, IČO 26367858 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.970.000,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Letiště Karlovy Vary s.r.o. do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 17.9.2012

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


14. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Zpráva o činnosti společnosti za rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 716/07/12

- bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2011

Termín kontroly: 20.8.2012

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


15. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-48/2012 na projekt „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 717/07/12

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-48/2012 v rámci OP LZZ na Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00063

- prohlašuje, že jako orgán příjemce dotace byla Rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-48/2012 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00063  


- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-48/2012 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
na Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00063

b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje 
o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  

- ukládá 
a) odboru sociálních věcí a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-48/2012 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ reg. 
č. CZ.1.04/3.1.00/05.00063

b) odboru sociálních věcí informovat 2x ročně Radu Karlovarského kraje o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“
Termín kontroly: 19.11.2012

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


16. Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 718/07/12

- schvaluje Smlouvu o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na řízení a administraci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ ve výši 
2 069 342,00 Kč
	
Termín kontroly: 17.10.2012

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


17. Uzavření Dohody o spolupráci při realizaci individuálního projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ mezi Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR a Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 719/07/12

- schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při realizaci individuálního projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Karlovarským krajem dle návrhu 

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


18. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.01.2012 do 30.06.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 720/07/12

- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.01.2012 do 30.06.2012, dle návrhu

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


19. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 721/07/12

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé 
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.01.2012 do 30.06.2012, dle návrhu

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


20. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1286 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 722/07/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.č. 1286 o výměře 799 m2 v k. ú. Nové Sedlo 
u Lokte a obci Nové Sedlo, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Alfredem Gebauerem, bytem Pod lesem 219, Královské Poříčí, PSČ 356 01 Sokolov (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 39.950,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví pana Alfreda Gebauera

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.č. 1286 
o výměře 799 m2 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Alfredem Gebauerem, bytem 
Pod lesem 219, Královské Poříčí, PSČ 356 01 Sokolov (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 39.950,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Alfreda Gebauera

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


21. Likvidace a vyjmutí movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 723/07/12

- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací šesti kusů movitého majetku ve správě Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, Hotelové školy Mariánské Lázně, a s vyjmutím dvou odcizených kusů movitého majetku z majetkové evidence příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Ing. Leošovi Horčičkovi řediteli Školního statku 
a krajského střediska ekologické výchovy Cheb a Ing. Jiřímu Chumovi řediteli Hotelové školy Mariánské Lázně zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v návrhu

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídají: ředitelé příspěvkových organizací: Ing. Leoš Horčička, Ing. Jiří Chum


22. Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Krajského dětského domova pro děti do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 724/07/12

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného movitého majetku, a to osobního automobilu Hyundai Atos 1.0, rok výroby 2000, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajským dětským domovem pro děti do 3 let, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a právnickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění autobazar AUTO MUDRA s.r.o., se sídlem Jáchymovská 398, 360 04 Karlovy Vary (jako vykupujícím na straně druhé), za  cenu 30.000,-- Kč, a tím převádí vlastnické právo 
k movitému majetku, dle návrhu 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 30.000,-- Kč, získané prodejem movitého majetku specifikovaného v návrhu zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let Ing. Erice Pavlové uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu

Termín kontroly: 22.10.2012

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


23. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Marii Vákové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 725/07/12

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 30.409,60 Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, Marii Vákové, zastoupené opatrovníkem Naděždou Gontkovičovou, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje 
a Marii Vákovou, zastoupenou opatrovníkem Naděždou Gontkovičovou

- ukládá pověřené zastupující ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Marií Vákovou, zastoupenou opatrovníkem Naděždou Gontkovičovou

Termín kontroly: 22.10.2012
	
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


24. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Marii Steinové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 726/07/12

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 48.792,25 Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, Marii Steinové, zastoupené opatrovníkem městem Luby, jednající Ing. Janou Knapčíkovou, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a Marii Steinovou, zastoupenou opatrovníkem městem Luby 

- ukládá pověřené zastupující ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Marií Steinovou, zastoupenou opatrovníkem městem Luby

Termín kontroly: 22.10.2012	

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


25. Projekt „ArchaeoMontan“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 727/07/12

- schvaluje 

	dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „ArchaeoMontan“ uzavřený s Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje

dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu „ArchaeoMontan“ uzavřený s Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše zmíněných dodatků

Termín kontroly: 3.9.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřena zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, 
 lázeňství a cestovního ruchu
 Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace 
 Karlovarského kraje


26. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – II. etepa“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 728/07/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – II. etepa“  
- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – II. etepa“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – II. etepa“  

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

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Mgr. Tomáš Hybner
- člen: Ing. Karel Jakobec			- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: PaedDr. Vratislav Emler 		- náhradník: Petr Kuliš		
- člen: Miloslav Čermák			- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Ing. Radim Adamec		- náhradník: Ing. Elena Hávová
- člen: Ing. Lukáš Siřínek			- náhradník: Mgr. Veronika Vodičková

Termín kontroly: 8.10.2012

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


27. Schválení veřejné sbírky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 729/07/12

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na restaurování obrazu Cirkus 
od Bohumila Kubišty a to z veřejné kulturní akce pořádané Karlovarským krajem dne 14., 15. 
a 16.9.2012 v Galerii umění Karlovy Vary u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví a s převedením 100 % výtěžku na účet Galerie umění Karlovy Vary

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zabezpečit organizaci veřejné sbírky a předložit ministerstvu vnitra ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky

- zmocňuje hejtmana Karlovarského kraje k provádění všech právních úkonů souvisejících s pořádáním sbírky

Termín kontroly: leden 2013

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




28. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 730/07/12

- souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu

- souhlasí s návrhem dodatku č. 6 ke zřizovací listině Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu

- souhlasí s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
	schválit dodatek č. 4 ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu 
	schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu
	schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace předloženého návrhu


Termín kontroly: 22.10.2012

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


29. Stanovisko Karlovarského kraje k realizaci investiční akce s názvem „Nemocnice Sokolov: Iktové centrum – pavilon „B“ II. nadzemní podlaží“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 731/07/12

- bere na vědomí žádost společnosti NEMOS Sokolov s.r.o ze dne 9.7.2012., o souhlas vlastníka se stavbou na akci „Nemocnice Sokolov: Iktové centrum – pavilon „B“ II. nadzemní podlaží“, která byla podána v souladu s ustanovením čl. 10.13 smlouvy o nájmu části podniku, uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a NEMOS Sokolov s.r.o., za účasti Karlovarského kraje

- ukládá MUDr. Václavovi Larvovi, uvolněnému členu zastupitelstva kraje pro oblast zdravotnictví, 
aby písemně informoval společnost NEMOS SOKOLOV s.r.o. o postupu schvalování žádosti podané k investiční akci „Nemocnice Sokolov: Iktové centrum – pavilon „B“ II. nadzemní podlaží“, v orgánech Karlovarského kraje, a to v termínu do 25.7.2012


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


30. Určení výše požadované náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 732/07/12

- bere na vědomí oznámení Mgr. Zdeňka Hrkala, ředitele příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, o jeho odpovědnosti za škodu způsobenou této příspěvkové organizaci uložením pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za spáchání správního deliktu v souvislosti s realizací projektu Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko ve výši 50.000,-- Kč

- určuje Mgr. Zdeňku Hrkalovi, řediteli příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, náhradu škody ve výši 50.000,-- Kč s termínem úhrady nejpozději 
do 30. června 2013 s umožněním měsíčních splátek ve výši minimálně 5.000,-- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu písemně informovat Mgr. Hrkala 
o tomto usnesení a výši požadované náhrady škody s ním projednat

- ukládá Mgr. Zdeňku Hrkalovi, řediteli příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu 
o úhradě určené náhrady škody nejpozději do 30. června 2013

Termín kontroly: leden 2013

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


31. Změna platu ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 733/07/12

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov a s tím související změnu výše platového tarifu dle návrhu s účinností od 1. září 2012

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou zařazení ředitelky příspěvkové organizace do platové třídy

Termín kontroly: 8.10.2012

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


32. Změna ve funkci člena školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Hotelová škola Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


33. Informace o pracovněprávním sporu mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary a jejím zaměstnancem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 734/07/12

- bere na vědomí informaci o pracovněprávním sporu mezi příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary a jejím zaměstnancem

- schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary formou poskytnutí neinvestičního příspěvku na náhradu platu a související odvody ve výši 824.000,-- Kč 
- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu, zajistit veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení včetně informování ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Termín kontroly: 8.10.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 735/07/12

- schvaluje s účinností od 1. září 2013 zřízení následujících oborů vzdělání včetně forem vzdělávání 
a nejvyššího povoleného počtu žáků v jednotlivých oborech vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb:

41-44-M/01 Zahradnictví			denní forma vzdělávání	          136 žáků
41-52-H/01 Zahradník			denní forma vzdělávání	          102 žáků
41-52-E/02 Zahradnická výroba		denní forma vzdělávání		60 žáků

- schvaluje s účinností od 1. září 2013 zřízení oboru vzdělání 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 102 žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

- schvaluje s účinností od 1. září 2012 zrušení místa poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, na adrese I. P. Pavlova 8, 360 01 Karlovy Vary

- schvaluje s účinností od 1. září 2012 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, z 1700 na 1300

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostmi zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a informovat ředitele uvedených příspěvkových organizací o tomto usnesení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
 
Termín kontroly: leden 2013 

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


35a) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení zástupce do dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 736/07/12

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 rezignaci Ing. Aleny Šalátové z členství v dozorčí radě NEMOS SOKOLOV s.r.o.

- schvaluje, v souladu s ustanovením č. 11.5. Smlouvy o nájmu části podniku, uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a NEMOS SOKOLOV s.r.o., za účasti Karlovarského kraje, 
že členem dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o. bude za Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 
Ing. Jan Rais, MBA, provozně-technický ředitel

- ukládá jednatelům společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. zabezpečit zápis změny v dozorčí radě společnosti do obchodního rejstříku 

- 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: Ing. Alena Šalátová, pověřena k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví 
jednatelé NEMOS SOKOLOV s.r.o.


