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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 26. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 6. srpna 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:13 do10:45 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, 
Ing. Bradáč (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný, p. Čermák, Ing. Valjentová
Přizvaní:		pí Dacková, Mgr. Janus, RNDr. Ing. Kočvara, Ing. Uhříček
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.8.2012		RK 737/08/12
Poskytnutí daru Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, o.s.			RK 738/08/12

Smlouva o propagaci obchodního jména						RK 739/08/12
Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci ,,Záchranný kruh“ v roce 2012		RK 740/08/12
Rozpočtové změny								RK 741/08/12
	Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary – změna názvu 	RK 742/08/12
a rozšíření účelu použití schválené dotace do investičního fondu
	Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové 		RK 743/08/12
organizace Pedagogicko-psychologická poradna Cheb
	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední 		RK 744/08/12
průmyslová škola Ostrov
Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov 	RK 745/08/12
pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město 	bez usnesení
Plesná  
11.	Podklady pro uzavření smlouvy na zajištění provozu videokonferencí: 		RK 746/08/12
	„Smlouva o poskytnutí dotace“
	- Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace
- Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
12.	Podklady pro uzavření smlouvy: „Mezinárodní smlouva IBM Passport 		RK 747/08/12
	Advantage“
- Schválení návrhu Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage 
včetně příloh
- Schválení uzavření Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage
- Pověření podpisem Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage
13.	Schválení návrh žádosti o ukončení platnosti stávajícího Rozhodnutí 		RK 748/08/12
o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem vnitra ČR dle přílohy.
Schválení odeslání žádosti o ukončení platnosti stávajícího Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem vnitra ČR na centrálu CRR 
(Centrum pro regionální rozvoj ČR).
14.	Žádost obce Slovákov v ČR, region Karlovy Vary, se sídlem J. Truhláře 		RK 749/08/12
	179/18, Karlovy Vary, PSČ  360 07, IČO 63556804, o prominutí odvodu 
	a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace akce „Den 
	národnostních menšin“
15.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování 	RK 750/08/12
	přípravné fáze projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český 
	hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti 
	ve výrobě hudebních nástrojů“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola 
	Cheb
16.	Změna názvu projektu „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt na Hrázi 1“ 	RK 751/08/12
	příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a jeho finanční krytí
17.	Projekt „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku 	RK 752/08/12
	Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické 
	výchovy Cheb
18.	Projekt „Zřízení Česko – německého jazykového a komunikačního centra 	RK 753/08/12
	na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
19.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			RK 754/08/12
	na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu 
	„Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 
č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Severozápad
20.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 755/08/12
	oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ 
	– schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
21.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 756/08/12
	oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském 
	kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
22.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	RK 757/08/12
	oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
	v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
23.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		RK 758/08/12
	„Oprava fasády budovy“ v Léčebně dlouhodobě nemocných  Nejdek, p.o.
24.	Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2012 o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, 	RK 759/08/12
	na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
	odstraňováním sněhu a náledí
25.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Projektu 	RK 760/08/12
	Dopravní terminál Sokolov mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem
26.	Projekt „Karlovarská karta“ – schválení Dodatku č. 3 Smlouvy 			RK 761/08/12
	č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
	Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
27.	Závěrečná zpráva k projektu „Politika životního prostředí na Islandu – výměna 	RK 762/08/12
	zkušeností“
28.	Návrh na udělení dotace pro rok 2012 v dotačním titulu „Podpora územně 	RK 763/08/12
	plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského 
	kraje, odboru regionálního rozvoje pro obec Sadov – SEA
29.	Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová 	RK 764/08/12
	strategie na léta 2013 – 2016
30.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění pravidelných 		RK 765/08/12
úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů hodnotící komise
31.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 766/08/12
	v k. ú. Sokolov, k. ú. Královské Poříčí a k. ú. Chranišov
32.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky		RK 767/08/12 
	p.p.č. 1389/10 a p.p.č. 1389/13 v k. ú. Děpoltovice
33.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 	RK 768/08/12
	p.p.č. 175/2 v k. ú. Valeč v Čechách
34.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby 	RK 769/08/12
	silnice I/6 včetně součástí a příslušenství v k. ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR
35.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 770/08/12
	v k. ú. Poseč, Chyše, Horní Blatná a Pernink – Pozemkový fond ČR
36.	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Velichov do majetku 		RK 771/08/12
	Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku 
	Karlovarského kraje do majetku obce Velichov
37.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	RK 772/08/12
	– pozemek p.p.č. 947 včetně stavby silnice č. III/21038, součástí a příslušenství 
	v k. ú. Stará
38.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část 	RK 773/08/12
	pozemku p.p.č. 4438/1 v k. ú. Horní Slavkov
39.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část RK 774/08/12	
	stavby silnice č. III/2143 a č. III/2148 včetně pozemků
40.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním RK 775/08/12	
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
41.	Zřízení věcného břemene k pozemkům  p.p.č. 3204/1 a p.p.č. 3204/3 v k. ú. 	RK 776/08/12
	Bečov nad Teplou ve vlastnictví ČR - Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch 
	Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 
	příspěvkové organizace
42.	Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí 	RK 777/08/12
	ve vlastnictví Ing. Marcely Šímové – k. ú. Háje u Chebu
43.	Zrušení částí usnesení č. RK 161/02/12 ze dne 20.02.2012 - Záměr kraje prodat 	RK 778/08/12
	nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., 
	a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku 
	Karlovarského kraje
44.	Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje – jednání Zastupitelstva 	RK 779/08/12
	města Karlovy Vary
45.	Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce 		RK 780/08/12
za období od 01.01.2012 do 30.06.2012
46.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury			RK 781/08/12
47.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 782/08/12
	rezervací a městských památkových zón 2012 - II. etapa
48.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Hotelu 		RK 783/08/12
	Krakonoš, s.r.o.
49.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 784/08/12
	nemocnice a.s.: Schválení smlouvy k veřejné zakázce „Přístrojové 
	vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN a.s.“ 
	etapa

50.	Schválení poskytnutí náborového příspěvku pro lékaře Zdravotnické záchranné 	RK 785/08/12
	služby KK	
51.	Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, 		RK 786/08/12
přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ 
financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace 
a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů 
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 
realizace projektu  
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

na spolufinancování realizace projektu
52.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské 	RK 787/08/12
	univerzitě v Plzni
53.	Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední 		RK 788/08/12
	průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
54.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	RK 789/08/12
	škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
55.	Poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium 	RK 790/08/12
	Ostrov
56.	Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost 	RK 791/08/12
	škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
57.	Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné 	staženo
	učiliště Nejdek v projektu „Krušnohorská kuchařka-Erzgebirgische Küche“
58.	„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“, 		staženo
příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby 
kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních 
obyvatel“, revokace usnesení č. RK 206/02/10 ze dne 25.2.2010
59.	Změna „Pravidel pro poskytování příspěvků na úseku ochrany životního 		RK 792/08/12
	prostředí“
60.	Změna „Pravidel pro poskytování příspěvků na úseku ekologické výchovy, 	RK 793/08/12
	vzdělávání a osvěty (EVVO)“
61a)	Jmenování ředitele a stanovení platu ředitele příspěvkové organizace 		RK 794/08/12
	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.
61b)	Dodatek č. 3 k rámcové smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s.	RK 795/08/12













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








A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- 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. 61 a)	Jmenování ředitele a stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.

bod č. 61 b)	Dodatek č. 3 k rámcové smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s.


Staženo z programu:

bod č. 57	Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek v projektu „Krušnohorská kuchařka-Erzgebirgische Küche“

bod č. 58	„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“, příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV 
pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“,  revokace usnesení č. RK 206/02/10 ze dne 25.2.2010
	

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.8.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 737/08/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.8.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí daru Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 738/08/12

- souhlasí  s udělením daru ve výši 10.000,-- Kč Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, o.s.

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 



3. Smlouva o propagaci obchodního jména

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 739/08/12

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci obchodního jména, mezi Karlovarským krajem a společností  Baustav a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 3.9.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


4. Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci ,,Záchranný kruh“ v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 740/08/12

- souhlasí s poskytnutím příspěvku a předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu „Záchranný kruh“ ve výši 
278.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení poskytnutí příspěvku a předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 278.000,-- Kč

Termín kontroly: 19.11.2012

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


5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 741/08/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 336/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 111.560,-- Kč  zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Inkluzivní škola-Transformace ZŠ a MŠ Jáchymov na školu inkluzivního typu, realizovaného Základní školou M.Curie - Sklodowské Jáchymov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočtovou změnu č. 337/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 574,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu I my potřebujeme uplatnit v životě, realizovaného Dětským domovem v Aši, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami



Rozpočtovou změnu č. 338/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 199.999,20 Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s., 
za měsíce červen a červenec 2012

Rozpočtovou změnu č. 339/2012
- 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 583.057,-- Kč na obnovu národní kulturní památky – Lázeňský dům Lázně I. (Císařské lázně)

Rozpočtovou změnu č. 340/2012
- 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 ± 40.000,-- Kč pro Goodfellas o.s.,  na realizaci projektu z oblasti kultury „Goodfest 2012“ 

Rozpočtovou změnu č. 341/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách za období 04 – 06/2012 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 3.640,74 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č.  342/2012
- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 600.000,-- Kč  na úhradu nákladů za právní služby externím právním kancelářím

Rozpočtovou změnu č. 343/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za období 04 – 06/2012 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 223.418,78 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to:

	Zvláštní účet Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1	               37.578,36 Kč
Zvláštní účet Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1 II.                	  28.517,34 Kč

Zvláštní účet Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2                         34.796,27 Kč
Zvláštní účet Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2 II.                      7.221,34 Kč
Zvláštní účet Další vzdělávání pracovníků škol	 OP VK 1.3                     46.142,21 Kč
Zvláštní účet Další vzdělávání pracovníků škol OP VK 1.3 II.                14.412,52 Kč
Zvláštní účet Podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2       54.750,74 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Celkem                                                                                                      223.418,78  Kč

Rozpočtovou změnu č. 344/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 14.000,-- Kč  do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského na úhradu DPH k výdajům vyplývajících z neplnění reklamačních povinností firmy STIOB s.r.o., která rekonstruovala byty pro chráněné bydlení, jednalo se o dílčí aktivitu projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.)

Rozpočtovou změnu č. 345/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 48.984,05 Kč (1.975,49 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy 
o poskytnutí dotace na realizaci projektu Solární škola – regionální výukové středisko OZE, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 346/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České republiky

Rozpočtovou změnu č. 347/2012
- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 30.000,-- Kč pro Klub vojáků v záloze na 17. ročník mezinárodní střelecké soutěže pod záštitou Ministerstva obrany České republiky

Rozpočtovou změnu č. 348/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 2.310.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ z neinvestičních na investiční.

Rozpočtovou změnu č. 349/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 v celkové částce ± 100.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty, která je součástí učebních osnov. 

Termín kontroly: 3.9.2012

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


6. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary – změna názvu a rozšíření účelu použití schválené dotace do investičního fondu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 742/08/12

- souhlasí se změnou názvu schválené akce „Rekonstrukce přístupového mostku do objektu školy“ 
na „Rekonstrukce přístupového mostku do objektu školy Ondřejská“

- souhlasí s rozšířením účelu použití schválených finančních prostředků na tuto akci

Zodpovídá: RNDr. Jiří Neumann, ředitel příspěvkové organizace 


7. Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 743/08/12

- schvaluje


výsledek hospodaření k 30.6.2012 ve výši    		  20.701,76 Kč
úhrn aktiv a pasiv k 30.6.2012 ve výši        		738.170,48 Kč
příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologické poradny Cheb

předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Pedagogicko-psychologická poradna Cheb (předávající) a Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary (nabyvatel)

příděl výsledku hospodaření příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Cheb 20.701,76 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 


8. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 744/08/12

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 485.000,-- Kč příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov na výměnu oken v tělocvičně

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace


9. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 745/08/12

- schvaluje změnu účelu použití schválené dotace do investičního fondu v celkové výši 300.000,-- Kč 
ze schválené investiční akce „Výměna oken II. etapa“ na „Výměna zasklení oken, oprava a nátěr stávajících rámů a křídel“

- schvaluje změnu účelu použití schválené dotace do investičního fondu v celkové výši 180.000,-- Kč 
ze schválené investiční akce „Varný plynový kotel – nepřímý ohřev“ na „Úprava vozidla – kompletní zvedací systém“

Zodpovídá: Ing. Monika Šumová, ředitelka příspěvkové organizace


10. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Plesná  

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení. 


11. Podklady pro uzavření smlouvy na zajištění provozu videokonferencí: „Smlouva o poskytnutí dotace“
- Schválení návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace
- Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 746/08/12

- schvaluje 
	Předložený návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
	Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace


- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, pověř. k zastupování vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK


12. Podklady pro uzavření smlouvy: „Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage“
- Schválení návrhu Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage včetně příloh
- Schválení uzavření Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage
- Pověření podpisem Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 747/08/12

- schvaluje předložený návrh Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage včetně příloh

- schvaluje uzavření Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage

- pověřuje Ing. Petra Kuldu, pověř. říz. odboru projektového řízení a informatiky KK, podpisem Mezinárodní smlouvy IBM Passport Advantage

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, pověř. k zastupování vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK


13. Schválení návrh žádosti o ukončení platnosti stávajícího Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem vnitra ČR dle přílohy
Schválení odeslání žádosti o ukončení platnosti stávajícího Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem vnitra ČR na centrálu CRR (Centrum pro regionální rozvoj ČR)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 748/08/12

- schvaluje návrh žádosti o ukončení platnosti stávajícího Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem vnitra ČR dle návrhu

- schvaluje odeslání žádosti o ukončení platnosti stávajícího Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem vnitra ČR na centrálu CRR (Centrum pro regionální rozvoj ČR)

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Oznámení o změně v projektu – Žádosti o ukončení platnosti stávajícího Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem vnitra ČR

Termín kontroly: 8.10.2012 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, pověř. k zastupování vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK
14. Žádost obce Slovákov v ČR, region Karlovy Vary, se sídlem J. Truhláře 179/18, Karlovy Vary, PSČ 360 07, IČO 63556804, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace akce „Den národnostních menšin“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 749/08/12

- souhlasí s částečným prominutím povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % 
z částky 6.000,-- Kč, tj. 5.400,-- Kč obci Slovákov v ČR, region Karlovy Vary, se sídlem J. Truhláře 179/18, Karlovy Vary, PSČ 360 07, IČO 63556804

- souhlasí s prominutím povinnosti zaplatit penále ve výši 1.566,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z této částky

Termín kontroly: 3.9.2012

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


15. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 750/08/12

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb ve výši 216.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí tohoto příspěvku včetně uzavření smlouvy

- ukládá PhDr. Bc. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 8.10.2012  

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


16. Změna názvu projektu „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt na Hrázi 1“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a jeho finanční krytí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 751/08/12

- mění ve všech částech usnesení č. RK 745/08/10 ze dne 12. srpna 2010 název projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb z „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt Na Hrázi 1“ na „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnit v tomto smyslu své usnesení č. ZK 218/09/10

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“ ve výši 19.024.439,-- Kč uvedenými v žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu „Zateplení 
a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“ ve výši 19.024.439,-- Kč

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 1.280.408,30 Kč a nezpůsobilých výdajů projektu do výše 6.220.356,-- Kč, 
tj. celkem 7.500.764,30 Kč

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

- ukládá PhDr. Bc. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 8.10.2012 

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


17. Projekt „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 752/08/12

- mění ve všech částech usnesení č. RK 932/09/11 ze dne 5. září 2011 název projektu příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb z „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ na „Středisko ekologické výchovy“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnit v tomto smyslu své usnesení č. ZK 338/12/11 

- doplňuje ve všech částech usnesení č. RK 932/09/11 ze dne 5. září 2011 další možný dotační titul 
pro předkládaný projekt „Středisko ekologické výchovy“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, kterým je Program Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje doplnit v tomto smyslu své usnesení č. ZK 338/12/11 

- souhlasí v souladu se schválenými změnami s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
dle návrhu

- ukládá Ing. Leoši Horčičkovi, řediteli příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva

Termín kontroly: 8.10.2012 

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 753/08/12

- souhlasí s navýšením celkových výdajů projektu „Zřízení Česko – německého jazykového 
a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 
z  30.130.817,70 Kč na 30.495.817,70 Kč o nezpůsobilé výdaje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit toto navýšení

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na pokrytí nezpůsobilých výdajů projektu „Zřízení Česko – německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz 
a Cheb“ příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb ve výši 365.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy 
dle návrhu

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

- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 8.10.2012

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


19. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 754/08/12

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné 
a realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 
č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad ve výši 14.000.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy s připomínkou uvedenou v zápise

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

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

- ukládá řediteli úřadu provést audit průběhu projektu se zaměřením na jeho financování a správnost postupu ředitele příspěvkové organizace

Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace

20. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 755/08/12

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 -  „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ve 2. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(dle návrhu)

Termín kontroly: 19.11.2012 

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


21. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 756/08/12

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.2 -  „Rovné příležitosti dětí a žáků 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ve 2. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a náhradní projekty (Zásobník) v rámci oblasti podpory 1.2  - „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: 19.11.2012 

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


22. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 757/08/12

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji II“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ve 2. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: 19.11.2012 

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


23. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Oprava fasády budovy“ v Léčebně dlouhodobě nemocných  Nejdek, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 758/08/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Oprava fasády budovy“ v Léčebně dlouhodobě nemocných Nejdek, p.o. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče KVARYOD spol. s r.o., se sídlem Hornická 31, Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 4.059.036,56 Kč včetně DPH.

- pověřuje Olgu Pokornou, DiS, ředitelku Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže společností KVARYOD spol. s r. o., se sídlem Hornická 31, Karlovy Vary s nabídkovou cenou 4.059.036,56 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá:  Olga Pokorná, DiS., ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek, p.o.


24. Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2012 o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 759/08/12

- schvaluje nařízení Karlovarského kraje č. 3/2012, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

- ukládá zveřejnit nařízení Karlovarského kraje č. 3/2012 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 5.11.2012

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


25. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Projektu Dopravní terminál Sokolov mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 760/08/12

- souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Projektu Dopravní terminál Sokolov mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

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


26. Projekt „Karlovarská karta“ – schválení Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 761/08/12

- schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Karlovarská karta“ dle návrhu
   
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
 	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy silničního hospodářství


27. Závěrečná zpráva k projektu „Politika životního prostředí na Islandu – výměna zkušeností“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 762/08/12

- souhlasí se závěrečnou zprávou k projektu „Politika životního prostředí na Islandu – výměna zkušeností“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu k projektu „Politika životního prostředí na Islandu – výměna zkušeností“ 

Termín kontroly: 5.11.2012

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


28. Návrh na udělení dotace pro rok 2012 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro obec Sadov – SEA

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 763/08/12

- souhlasí s přidělením dotace obci Sadov ve výši 32.800,-- Kč na zpracování posouzení vlivu návrhu Územního plánu Sadov na životní prostředí – SEA, v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje v roce 2012

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou dotaci ke schválení 

Termín kontroly: leden 2013

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

29. Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 2013 – 2016

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 764/08/12

- souhlasí s Koncepcí prevence kriminality Karlovarského kraje a krajskou protidrogovou strategií 
na léta 2013 – 2016 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Koncepci prevence kriminality Karlovarského kraje a protidrogovou strategií na léta 2013 - 2016

Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


30. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 765/08/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“ 

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Petr Klíček			- náhradník: Ing. Drahomíra Stefanovičová
- člen: Ing. Miroslav Očenášek		- náhradník: Ing. Jozef Leško
	
- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč		- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: PaedDr. Vratislav Emler		- náhradník: MUDr. Václav Larva
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Ing. Drahomíra Stefanovičová	- náhradník: Martina Jánská
- člen: Ing. Miroslav Očenášek		- náhradník: Ing. Jozef Leško

Termín kontroly: 3.9.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


31. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Sokolov, k. ú. Královské Poříčí a k. ú. Chranišov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 766/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.č. 616 o výměře 161 m2 a p.č. 617 o výměře 213 m2 v k. ú. a obci Sokolov, pozemku p.č. 730/1 
o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Královské Poříčí a pozemku p.č. 599/2 o výměře 97 m2 v k. ú. Chranišov 
a obci Nové Sedlo formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 26348349, zastoupenou Ing. Jiřím Pöpperlem, předsedou představenstva a Ing. Františkem Kastlem, místopředsedou představenstva (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 213.160,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


32. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1389/10 a p.p.č. 1389/13 v k. ú. Děpoltovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 767/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1389/10 o výměře 50 m2 a p.p.č. 1389/13 o výměře 22 m2 v k. ú. a obci Děpoltovice, formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, 
IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem  a ve věcech smluvních 
Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za  kupní cenu 8.280,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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





33. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 175/2 v k. ú. Valeč v Čechách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 768/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.p.č. 175/2 o výměře 6 m2 v k. ú. Valeč v Čechách a obci Valeč, formou kupní smlouvy mezi panem Miroslavem Kumpoltem, bytem Jungmannova 1256, PSČ 363 01 Ostrov (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 10,-- Kč/m2, tj. celkem 60,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku pana Miroslava Kumpolta do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


34. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6 včetně součástí a příslušenství v k. ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 769/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 310/27, která byla oddělena geometrickým plánem č. 387-127/2012 z původního pozemku p.č. 310/27 a označena původním číslem jako pozemek p.č. 310/27 o nové výměře 12444 m2,  pozemků p.č. 127/12 o výměře 23201 m2, p.č. 127/14 o výměře 12 m2, p.č. 492/3 o výměře 6 m2, p.č. 502/10 
o výměře 2425 m2 a p.č. 502/11 o výměře 49 m2, vše včetně části původní silnice I/6 v km 121,131 
– 122,540, všech součástí a příslušenství silnice v k. ú. a obci Hory u Jenišova, formou darovací smlouvy, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, 
IČO 65993390, zastoupeným panem Davidem Čermákem, generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR (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 včetně stavby silnice I/6, součástí a příslušenství silnice z vlastnictví ČR 
– Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje 

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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





35. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Poseč, Chyše, Horní Blatná a Pernink – Pozemkový fond ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 770/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 171/5 o výměře 30 m2 v k. ú. Poseč a obci Otročín, p.p.č. 738/18 o výměře 4 m2 v k. ú. a obci Chyše, p.p.č. 270/7 o výměře 29 m2, p.p.č. 270/8 o výměře 42 m2, p.p.č. 293/2 o výměře 36 m2 
a p.p.č. 296/5 o výměře 23 m2 v k. ú. a obci Horní Blatná,  p.p.č. 921/8 o výměře 11 m2, p.p.č. 940/10 o výměře 100 m2, p.p.č. 940/11 o výměře 423 m2, p.p.č. 940/12 o výměře 30 m2 a p.p.č. 940/13 o výměře 3 m2 v k. ú. a obci Pernink, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 45797072, zastoupeným Ing. Pavlem Bradlem, vedoucím Krajského pracoviště pro Karlovarský kraj (jako převádějící na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky 
– Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 22.10.2012

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


36. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Velichov do majetku Karlovarského kraje 
a záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Velichov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 771/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 758/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 431-36/2012 z původního pozemku p.p.č. 758/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 758/6 o výměře 205 m2 a části pozemku p.p.č. 758/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 758/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 758/5 o výměře 409 m2 v k. ú. 
a obci Velichov formou darovací smlouvy, mezi obcí Velichov, se sídlem Velichov 13, PSČ 363 01 Ostrov, IČO 00255122, zastoupenou starostkou obce Ing. Markétou Moravcovou (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 Velichov do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1082, která byla oddělena geometrickým plánem č. 431-36/2012 z původního pozemku p.p.č. 1082 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1082/3 o výměře 472 m2 a část pozemku p.p.č. 1083, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1083 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1083/2 o výměře 63 m2 v k. ú. a obci Velichov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné) a obcí Velichov, se sídlem Velichov 13, 
PSČ 363 01 Ostrov, IČO 00255122, zastoupenou starostkou obce Ing. Markétou Moravcovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Velichov
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1082, která byla oddělena geometrickým plánem č. 431-36/2012 z původního pozemku p.p.č. 1082 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1082/3 o výměře 472 m2 a části pozemku p.p.č. 1083, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1083 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1083/2 o výměře 63 m2 v k. ú. 
a obci Velichov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné) a obcí Velichov, se sídlem Velichov 13, PSČ 363 01 Ostrov, IČO 00255122, zastoupenou starostkou obce 
Ing. Markétou Moravcovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Velichov

- 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


37. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 947 včetně stavby silnice č. III/21038, součástí a příslušenství v k. ú. Stará

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 772/08/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 947 o výměře 12953 m2 včetně stavby silnice č. III/21038, součástí a příslušenství v k. ú. Stará a obci Jindřichovice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Jindřichovice, se sídlem Jindřichovice č. 232, Kraslice, PSČ 358 01, IČO 00259373 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost včetně stavby silnice č. III/21038, součástí a příslušenství na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, 
a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Jindřichovice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.p.č. 947 o výměře 12953 m2 včetně stavby silnice č. III/21038, součástí a příslušenství v k. ú. Stará 
a obci Jindřichovice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) 
a obcí Jindřichovice, se sídlem Jindřichovice č. 232, Kraslice, PSČ 358 01, IČO 00259373 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost včetně stavby silnice č. III/21038, součástí a příslušenství na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Jindřichovice

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


38. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 4438/1 v k. ú. Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 773/08/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 4438/1 o výměře cca 
90 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, Horní Slavkov, PSČ 357 31, IČO 00259322, zastoupeným Mgr. Janou Vildumetzovou, starostkou města (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou část nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou část nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 4438/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a městem Horní Slavkov, se sídlem dlouhá 634/12, Horní Slavkov, PSČ 357 31, IČO 00259322, zastoupeným Mgr. Janou Vildumetzovou, starostkou města (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou část nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou část nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, dle návrhu

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


39. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. III/2143 a č. III/2148 včetně pozemků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 774/08/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést, v rámci stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“, část stavby silnice č. III/2143 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/214 až po křižovatku se silnicí č. III/2145 v délce cca 3,566 km a část stavby silnice č. III/2148 v úseku od křižovatky se silnicí 
č. III/2149 až po křižovatku se silnicí č. III/21411 v délce 0,892 km, vše včetně pozemků na kterých jsou stavby silnic umístěny, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných částí silnic č. III/2143 a č. III/2148 mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené části silnic č. III/2143 a č. III/2148 včetně pozemků na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné části silnic č. III/2143 a č. III/2148 včetně pozemků z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod, v rámci stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“, části stavby silnice č. III/2143 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/214 až po křižovatku se silnicí č. III/2145 v délce cca 3,566 km a části stavby silnice 
č. III/2148 v úseku od křižovatky se silnicí č. III/2149 až po křižovatku se silnicí č. III/21411 v délce 0,892 km, vše včetně pozemků na kterých jsou stavby silnic umístěny, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných částí silnic č. III/2143 a č. III/2148 mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) 
a městem Cheb, se sídlem Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené části silnic č. III/2143 a č. III/2148 včetně pozemků na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné části silnic č. III/2143 a č. III/2148 včetně pozemků z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, dle návrhu

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

Termín kontroly:  22.10.2012

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


40. 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 775/08/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 6768/1 v k. ú. Kraslice, silnice č. II/210 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1931-1276/2009 
ze dne 04.12.2009 (umístění inženýrských sítí – zemní 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 silničnímu pozemku p.p.č. 2724 v k.ú. Ovesné Kladruby, silnice č. III/19831 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 320-6336/2011 
ze dne 24.08.2011 (umístění inženýrských sítí – zemní 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 silničnímu pozemku p.p.č. 975/1 v k. ú. Mezirolí, silnice č. II/209 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu č. 612-22/2012 ze dne 14.05.2012 (umístění inženýrských sítí – telekomunikační kabel), 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


41. Zřízení věcného břemene k pozemkům  p.p.č. 3204/1 a p.p.č. 3204/3 v k. ú. Bečov nad Teplou ve vlastnictví ČR - Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 776/08/12

- schvaluje zřízení věcného břemene, odpovídajícího právu umístění pilíře mostu ev. č. 198 24-6 Bečov nad Teplou do pozemků p.p.č. 3204/1 a p.p.č. 3204/3 v k. ú. a obci Bečov nad Teplou v majetku Povodí Ohře, státní podnik, a právu přístupu ke stavbě za účelem zajištění provozu, oprav, údržby či likvidace stavby na nezbytně nutnou dobu, ve prospěch Karlovarského kraje, dle geometrického plánu 
č. 535-22/2009 ze dne 25.03.2009, formou smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako povinný na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé) a to za celkovou jednorázovou úhradu 9.200,-- Kč + DPH dle výměru MF č. 01/2012
 
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 22.10.2012

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


42. Záměr kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí ve vlastnictví Ing. Marcely Šímové – k. ú. Háje u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 777/08/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 281/4 o výměře cca 87 m2 a část pozemku p.p.č. 291/27 o výměře cca 2504 m2 v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb) s nemovitostí ve vlastnictví Ing. Marcely Šímové (tj. části pozemku 
p.p.č. 281/10 o výměře cca 1806 m2 v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb) formou smlouvy o budoucí smlouvě směnné, jejímž předmětem plnění bude závazek ke směně předmětných částí pozemků mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako směňující A na straně jedné) a Ing. Marcelou Šímovou, bytem Šumavská 189/3, Cheb, Háje, PSČ 350 02 (jako směňující B na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 281/4 o výměře cca 87 m2 a část pozemku p.p.č. 291/27 o výměře cca 2504 m2 v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb) s nemovitostí ve vlastnictví 
Ing. Marcely Šímové (tj. části pozemku p.p.č. 281/10 o výměře cca 1806 m2 v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb) formou smlouvy o budoucí smlouvě směnné, jejímž předmětem plnění bude závazek ke směně předmětných částí pozemků mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako směňující A na straně jedné) a Ing. Marcelou Šímovou, bytem Šumavská 189/3, Cheb, Háje, PSČ 350 02 (jako směňující B na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti 
ve svém vlastnictví na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o budoucí smlouvě směnné, dle návrhu

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


43. Zrušení částí usnesení č. RK 161/02/12 ze dne 20.02.2012 - Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 778/08/12

- zrušuje  část usnesení  č. RK 161/02/12 ze dne 20.02.2012 ve znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí za dohodnutou kupní cenu 41.500,-- Kč

Zbývající části usnesení č. RK 161/02/12 ze dne 20.02.2012 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke zrušení část usnesení č. ZK 112/04/12 
ze dne 19.04.2012 ve znění:

- schvaluje úplatné nabytí za dohodnutou kupní cenu 41.500,-- Kč 

Zbývající část usnesení č. ZK 112/04/12 ze dne 19.04.2012 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí za dohodnutou kupní cenu 54.520,-- Kč

Termín kontroly:  22.10.2012

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

44. Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje – jednání zastupitelstva města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 779/08/12

- schvaluje výpůjčku sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se bude konat dne 04.09.2012

Termín kontroly: 17.9.2012

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


45. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 01.01.2012 do 30.06.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 780/08/12

- bere na vědomí informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období 
od 01.01.2012 do 30.06.2012 na základě působnosti odboru správa majetku dle předloženého návrhu

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


46. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 781/08/12

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí roku 2012 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 8.10.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 782/08/12

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2012 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci II. etapy v celkové výši 3 242 555,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Bečov nad Teplou
50 000,00 Kč
Město Bečov nad Teplou, radnice č. p. 1
Oprava fasády radnice, říms pod střechou radnice a pod oplechováním na čelní straně střechy
Město Cheb
1 113 000,00 Kč
Město Cheb, městská knihovna
Oprava a výměna oken a dveří
Město Cheb
283 000,00 Kč
Město Cheb, č. p. 419
Rekonstrukce střechy, oken 
a fasády
Město Františkovy Lázně
216 555,00 Kč
Město Františkovy Lázně, pavilon Františkova pramene
Výměna oken, odstranění mramorových obkladů 
a výměna dlažby
Město Loket
744 000,00 Kč
Město Loket, hrad Loket
Restaurování transferovaných nástěnných maleb
Město Loket
277 972,00 Kč
Město Loket, sloup Nejsvětější Trojice
Restaurátorské práce na celém objektu sloupu – přetmelení, výměna filuňků, biocidní ošetření, konsolidace, konzervace, barevná 
a plastická adjustace
Město Loket
209 170,00 Kč
Město Loket, kaple sv. Anny 
Restaurátorské práce na objektu kaple sv. Anny
Město Loket
148 858,00 Kč
Město Loket, kaple sv. Anny
Celková obnova kaple sv. Anny
Město Mariánské Lázně
200 000,00 Kč
Město Mariánské Lázně, městské muzeum
Oprava pláště historické budovy městského muzea

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

Termín kontroly: 22.10. 2012

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


48. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Hotelu Krakonoš, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 783/08/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Hotel Krakonoš, s.r.o., ve výši 30.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s navrácením církevního poutního místa na vrch Krakonoš včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 8.10.2012

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


49. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Schválení smlouvy k veřejné zakázce „Přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu KKN a.s.“ I. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 784/08/12

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

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu KKN a.s.“ I. etapa, realizované  Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- projednala a schvaluje v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., čl. 9, bod 
3 písm. p), kupní smlouvu mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností EDOMED a.s.,
IČO 63673169, sídlo: U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 3, která je vítězem veřejné zakázky „Přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN a.s.“ I. etapa, jejíž předmětem je dodávka dvoudetektorové hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT v hodnotě 
16.758.000,-- Kč včetně DPH, dle návrhu

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


50. Schválení poskytnutí náborového příspěvku pro lékaře Zdravotnické záchranné služby KK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 785/08/12

- projednala žádost Zdravotnické záchranné služby o poskytnutí náborového příspěvku nové lékařce paní MUDr. Magdaleně Jančové

- schvaluje smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a MUDr. Magdalenou Jančovou, bytem Na Nivách 26, 350 02 Cheb, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem výše uvedené smlouvy

Termín kontroly: únor 2013

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





51. Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 786/08/12

- projednala Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 
– Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 134.250.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 134.250.000,-- Kč
   
- projednala Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 24.132.353,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 24.132.353,-- Kč 

Termín kontroly: 5.11.2012

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


52. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 787/08/12

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni ve výši 878.238,-- Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací kurzu celoživotního vzdělávání „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele Karlovarského kraje“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto finančního příspěvku včetně uzavření smlouvy
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 8.10.2012

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


53. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 788/08/12

- souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 
260.000,-- Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary 
na předfinancování realizační fáze grantového projektu „Inovace výuky keramických oborů na SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary“ včetně uzavření smlouvy 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci včetně uzavření smlouvy

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

Termín kontroly: 8.10.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 789/08/12

- souhlasí s účinností od 1. října 2012 se změnou názvu příspěvkové organizace Základní škola 
a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary na Základní  škola a mateřská škola 
při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace a s příslušnou změnou zřizovací listiny včetně vydání dodatku a s vydáním dalšího dodatku – úplné znění zřizovací listiny 

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

- souhlasí s účinností od 1. října 2012 se změnou názvu příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice na Základní škola praktická Žlutice, příspěvková organizace a s příslušnou změnou zřizovací listiny včetně vydání dodatku a s vydáním dalšího dodatku – úplné znění zřizovací listiny 

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

- souhlasí s účinností od 1. října 2012 se změnou názvu příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov na Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, a s příslušnou změnou zřizovací listiny včetně vydání dodatku a s vydáním dalšího dodatku – úplné znění zřizovací listiny
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatků 

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

Termín kontroly: 8.10.2012 

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


55. Poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 790/08/12

- schvaluje poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov s účinností od 1. září 2012 dle návrhu

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

Termín kontroly: 5.11.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 791/08/12

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za plnění mimořádných zvlášť významných pracovních úkolů v oblasti hospodaření s finančními prostředky a majetkem v roce 2011 ve výši 
dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

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

Termín kontroly: 17.9.2012

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


57. Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek v projektu „Krušnohorská kuchařka-Erzgebirgische Küche“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.




58. „Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“, příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“,  revokace usnesení č. RK 206/02/10 ze dne 25.2.2010

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


59. Změna „Pravidel pro poskytování příspěvků na úseku ochrany životního prostředí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 792/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu „Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí

Termín kontroly: 22.10.2012

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


60. Změna „Pravidel pro poskytování příspěvků na úseku ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 793/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu „Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

Termín kontroly: 22.10.2012

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


61a) Jmenování ředitele a stanovení platu ředitele příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 794/08/12

- jmenuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., do funkce ředitele příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., s účinností od 1.9.2012

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o., ve výši dle návrhu

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

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

Termín kontroly: 8.10.2012

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


61b) Dodatek č. 3 k rámcové smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 795/08/12

- schvaluje dodatek č. 3 k rámcové smlouvě č. 9454216 uzavřené dne 21.5.2012 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



