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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 27. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. srpna 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 08:11 do 12:10 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (do 10:58 hod.), JUDr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, 
Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč 
(celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (do 10:58 hod.), JUDr. Havel (od 10:58 do 12:10 hod.)
Přizvaní:		Ing. Divišová, Mgr. Malý, Ing. Tomsová V., Ing. Zborník
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 20.8.2012		RK 796/08/12
Poskytnutí daru Sportovnímu tanečnímu studiu Magic Star, o.s.			RK 797/08/12

Poskytnutí daru jachtaři Štěpánu Novotnému					RK 798/08/12
Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2011			RK 799/08/12
Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad		RK 800/08/12
Rozpočtové změny								RK 801/08/12
Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 		RK 802/08/12
od 1.1.2012 do 30.6.2012
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město 	RK 803/08/12
Plesná
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sbor 	bez usnesení
dobrovolných hasičů Plesná
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 804/08/12
příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního 
ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
Změna charakteru a změna účelu použití části dotace do investičního fondu 	RK 805/08/12
příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné 
učiliště Dalovice
Změna názvu investiční akce, převod finančních prostředků z rezervního fondu 	RK 806/08/12
do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové 
organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje - vyjmutí majetku ze správy	RK 807/08/12
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2012	RK 808/08/12
Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi 		RK 809/08/12
zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O spolupráci o využívání 
implementace hostované spisové služby (SSL) a negarantovaného úložiště 
dokumentů“ 
- schválení uzavření smlouvy o spolupráci
Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a správci sítí 		RK 810/08/12
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 
Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“ 
- schválení uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 
Digitální technické mapy DMVS Karlovarského kraje
Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi 		RK 811/08/12
zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O využívání Krajské digitální 
spisovny (KDS) – garantovaného úložiště úředních dokumentů“
Revokace části usnesení č. RK 928/09/11 ze dne 5.9.2011 Smlouva o partnerství RK 812/08/12
projektu „Rozvoj eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“
Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti 	 RK 813/08/12
odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 	RK 814/08/12
na provedení stavebních prací u příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní 
akademie Mariánské Lázně
Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 	RK 815/08/12
na provedení stavebních prací u příspěvkové organizace Integrovaná střední 
škola Cheb
Dodatek č. 2 ke smlouvě „Dodání poradenských služeb a informačního systému 	RK 816/08/12
pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“
Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní 	RK 817/08/12
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje
Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona 	RK 818/08/12
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Parní vlak k příležitosti historického výročí 140 let železniční tratě Plzeň – Cheb	RK 819/08/12
3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní 		RK 820/08/12
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“, uzavření 
Dodatku č. 13 s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
Tisková oprava usnesení č. RK 712/07/12 - Výkon působnosti jediného 		RK 821/08/12
společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - doplnění člena dozorčí rady
Schválení smlouvy o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy uzavírané mezi 	RK 822/08/12
Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Krajskou správou a údržbou silnic 
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací
Schválení výsledku zadávacího řízení na zajištění dodatečných stavebních prací 	RK 823/08/12
v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji
Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část“ – Závěrečná 	RK 824/08/12
zpráva
Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv		RK 825/08/12
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 826/08/12
„Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“
Dopravní terminál Mariánské Lázně - Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci 	RK 827/08/12
stavby „Dopravní terminál Mariánské Lázně“
Schválení Dohody o spolupráci v rámci zajištění informačního systému stavby 	RK 828/08/12
Dopravního terminálu Mariánské Lázně mezi Karlovarským krajem a společností 
Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o.
Návrh na schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 		RK 829/08/12
Karlovarského kraje v uplynulém období
Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji	RK 830/08/12
Informace o výsledku „Vyhledávací studie regionální zoologické zahrady“	RK 831/08/12
Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích			RK 832/08/12
Aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje 		RK 833/08/12
Karlovarského kraje 2007 - 2013, Provozní náklady projektů zařazených 
v Akčním plánu a Akční plán investic Karlovarského kraje – investice vlastní
Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace 	RK 834/08/12
Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením 	RK 835/08/12
v Lubech, příspěvková organizace
Projektový záměr Rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 	RK 836/08/12
v Nejdku, příspěvková organizace
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb 		RK 837/08/12
za I. pololetí roku 2012
Finanční příspěvek na zajištění akce Den národnostních menšin Karlovarského 	RK 838/08/12
kraje
Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby 	RK 839/08/12
s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ 
- schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb ev. č. 277/2012
Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2013			RK 840/08/12
Projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského 	RK 841/08/12
kraje“, reg. č. CZ. 1.04./3.1.00/05.00047 – schválení žádosti o podstatnou 
změnu projektu
Projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou 		RK 842/08/12
dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ – úhrada výdajů na opravy závad bytu 
zvláštního určení vyplývající z neplnění povinností firmy STIOB, s.r.o.
Dodatky ke smlouvám o spolupráci pro projekty „Udržitelnost dostupnosti 	RK 843/08/12
krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“; „Vytvoření sítě služeb péče 
o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“; 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ a „Podpora sociálního 
začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních 	RK 844/08/12
neziskových organizací - Farní charita Karlovy Vary
Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.9.2012		RK 845/08/12
Příprava zadávacího řízení – Operativní leasing služebních vozidel 		RK 846/08/12
Karlovarského kraje
Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Optimalizace nákladů na energie 		staženo
v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC (Energy 
Performance Contracting) 
- schválení nejlepší nabídky
- schválení smlouvy
Informace o veřejných zakázkách realizovaných Krajským úřadem KarlovarskéhoRK 847/08/12
kraje a organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem za první pololetí 2012
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku 	RK 848/08/12
p.p.č. 469/7 v k. ú. Háje u Chebu
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku 	RK 849/08/12
p.p.č. 469/6 v k. ú. Háje u Chebu
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemků 	RK 850/08/12
zastavěných stavbou cyklostezky v rámci projektu „Cyklostezka Ohře I“ v k. ú. 
Chocovice, Loužek, Mostov, Vokov u Třebeně a Vrbová
Úplatné nabytí pozemku p.p.č. 2242/1 v k. ú. Aš do vlastnictví KK v souvislosti 	RK 851/08/12
s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením 
„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
Úplatné nabytí bytových jednotek č. 2513/1 a č. 2513/2 v k. ú. Aš do vlastnictví 	RK 852/08/12
KK v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
Úplatné nabytí bytové jednotky č. 2564/1 v k. ú. Aš do vlastnictví KK 		RK 853/08/12
v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 854/08/12
v k. ú. Skalka u Chebu a k. ú. Potočiště – Pozemkový fond ČR
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	RK 855/08/12
– část pozemku p.č. 693/1 v k. ú. Pila
Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Integrované 	RK 856/08/12
střední školy Cheb
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 632 na st.p.č. 	RK 857/08/12
1720 vč. st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše v k. ú. Kraslice vč. movitého majetku
Prodej sedmi kusů sanitních vozidel Karlovarského kraje svěřených do správy 	RK 858/08/12
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 
a bezúplatný převod sanitního vozidla obci Verušičky
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním RK 859/08/12
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
Schválení smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného		RK 860/08/12
Schválení nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí darovací		RK 861/08/12
Uzavření smlouvy o umístění veřejné kabelové sítě k p.p.č. 527/1 a č. 527/55, 	RK 862/08/12
k. ú. Dvory, ve prospěch stavby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 
kraje, příspěvkové organizace
Dohoda o ukončení dohody o provedení stavebních prací uzavřené dne 7.12.2009 staženo
mezi Karlovarským krajem a společností ELLEN spa resort s.r.o. a uzavření nové 
dohody o provedení stavebních prací mezi Karlovarským krajem a společností 
TRANSPOL spol. s r.o.
Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 863/08/12
na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu
Poskytnutí příspěvku na správu nemovitosti Císařské lázně na rok 2012 		RK 864/08/12
Zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4 (rekonstrukce špýcharu, Františkánské 	RK 865/08/12
nám. 30/1, Cheb)“ 
- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 – 2014
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování 
přípravné fáze projektu
Projekt „Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“			RK 866/08/12
- podání žádosti o dotaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2000 – 2014
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování 
přípravné fáze projektu
Projekt „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion“ 		RK 867/08/12
- schválení podání žádosti do Cíl 3 / Ziel 3, Fond malých projektů v česko-saském 
příhraničním regionu
- schválení finančního krytí projektu
Hornická kulturní krajina Krušnohoří – Smlouva o partnerství			RK 868/08/12
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka 	RK 869/08/12
regálů na knihy včetně dodávky a montáže pojezdových drah do skladu Krajské 
knihovny Karlovy Vary“
Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlovarského kraje 	RK 870/08/12
Krajská knihovna Karlovy Vary
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Cheb, příspěvková organizace 		RK 871/08/12
Karlovarského kraje
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 	RK 872/08/12
Karlovarského kraje
Poskytování příspěvků v rámci programu regenerace městských památkových 	RK 873/08/12
rezervací a městských památkových zón 2012 – žádost o prodloužení termínu 
pro dodání podkladů
Program regenerace městských památkových rezervací a městských 		RK 874/08/12
památkových zón 2012 – návrh na přerozdělení nevyčerpaných finančních 
prostředků stanovených kvótou pro město Horní Slavkov
Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 875/08/12
rezervací a městských památkových zón 2012 – IV. etepa
Revokace části usnesení č. RK 631/06/12 ze dne 18.6.2012 Poskytnutí příspěvků 	RK 876/08/12
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón 2012 - II. etapa
Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická 	RK 877/08/12
záchranná služba Karlovarského kraje
Stanovisko Karlovarského kraje k realizaci investiční akce s názvem „Nemocnice staženo
Sokolov: Iktové centrum – pavilon „B“ II. nadzemní podlaží“
Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 878/08/12
na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy
Změna ve funkci členů školských rad a zrušení školské rady			RK 879/08/12
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energii 	RK 880/08/12
Karlovy Vary s.r.o.
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb			RK 881/08/12
Přijetí peněžního daru od obchodní společnosti Sokolovská uhelná, právní 	RK 882/08/12
nástupce, a.s., na financování ekologických akcí v Karlovarském kraji
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK 883/08/12
Jmenování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 	RK 884/08/12
ruchu
Jmenování vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK		RK 885/08/12
95a)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			staženo
pro Tělovýchovnou jednotu Baník Union Nové sedlo, o.s.
95b)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			RK 886/08/12
pro obec Drmoul
95c)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			RK 887/08/12
pro MOSER, a.s.
95d)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci 	bez usnesení
FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY
95e)	„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“, příslib 	RK 888/08/12
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
95f)	„Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa“, příspěvek kraje městu Sokolov 		RK 889/08/12
v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací 
ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ – závazný příslib
95g)	„Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“, příspěvek kraje městu 	RK 890/08/12
Nejdek v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací 
ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ městu - závazný příslib
95h)	Úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru č. 13/2011 	RK 891/08/12
č. j. RRSZ 16686/2011 ze dne 4.11.2011 - projekt CZ.1.09/4.1.00/04.00021 
„Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila“ a uplatnění smluvních 
sankcí a náhrady škody na firmě INVESTON s.r.o.
95i)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK 892/08/12
nemocnice a.s.: Schválení smlouvy k veřejné zakázce „Modernizace 
vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ - Dodávka 
lůžkových kompletů
95j)	Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné 	RK 893/08/12
učiliště Nejdek v projektu „Krušnohorská kuchařka-Erzgebirgische Küche“






















    
       PaedDr. Josef Novotný v. r.  		 		      PaedDr. Vratislav Emler v. r.
                      hejtman					 	         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. 95 a)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Tělovýchovnou jednotu Baník Union Nové sedlo, o.s.

bod č. 95 b)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Drmoul

bod č. 95 c)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro MOSER, a.s.

bod č. 95 d)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci FILM
-FESTIVAL KARLOVY VARY

bod č. 95 e)	„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

bod č. 95 f)	„Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa“, příspěvek kraje městu Sokolov v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ – závazný příslib

bod č. 95 g)	„Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“, příspěvek kraje městu Nejdek v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV 
pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ městu - závazný příslib

bod č. 95 h) 	Úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně dle  platebního výměru č.13/2011 
č.j. RRSZ 16686/2011 ze dne 4.11.2011 - projekt CZ.1.09/4.1.00/04.00021 „Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila“ a uplatnění smluvních sankcí a náhrady škody 
na firmě INVESTON s.r.o.

bod č. 95 i) 	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Schválení smlouvy k veřejné zakázce „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ - Dodávka lůžkových kompletů

bod č. 95j)	Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek v projektu „Krušnohorská kuchařka-Erzgebirgische Küche“


Staženo z programu:

bod č. 53	Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Optimalizace nákladů na energie v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC (Energy Performance Contracting)
- schválení nejlepší nabídky
- schválení smlouvy

bod č. 70	Dohoda o ukončení dohody o provedení stavebních prací uzavřené dne 7.12.2009 mezi Karlovarským krajem a společností ELLEN spa resort s.r.o. a uzavření nové dohody 
o provedení stavebních prací mezi Karlovarským krajem a společností TRANSPOL spol. s r.o.

bod č. 86	Stanovisko Karlovarského kraje k realizaci investiční akce s názvem „Nemocnice Sokolov: Iktové centrum – pavilon „B“ II. nadzemní podlaží“

bod č. 95a)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Tělovýchovnou jednotu Baník Union Nové sedlo, o.s.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.8.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 796/08/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.8.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí daru Sportovnímu tanečnímu studiu Magic Star, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 797/08/12

- souhlasí  s udělením daru ve výši 25.000,-- Kč Sportovnímu tanečnímu studiu Magic Star, o.s.

Termín kontroly: 17.9.2012	

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Poskytnutí daru jachtaři Štěpánu Novotnému

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 798/08/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 20.000,-- Kč jachtaři Štěpánu Novotnému, Horní Žďár 4, 363 01 Ostrov

Termín kontroly: 17.9.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


4. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 799/08/12

- bere na vědomí Zprávu o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2011 

Zodpovídá: Mgr. Martina Vránová, vedoucí oddělení interního auditu pověřená zastupováním vedoucího odboru kontroly


5. Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 800/08/12

- bere na vědomí

že dne 20.6.2012 rezignoval na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Tomáš Hybner

	že v souladu s ustanovením § 16d odst. 1, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvo kraje povinno do 90 dnů ode dne, kdy došlo k zániku funkce člena výboru, zvolit ze svých řad nového člena výboru


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje na svém jednání dne 13. září 2012 zvolit do funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad jednu z osob nominovaných politickými kluby

Termín kontroly: únor 2013

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje


6. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 801/08/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 350/2012
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 952.623,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování mzdových výdajů projektu Karlovarského kraje Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a provádění klíčových aktivit

Rozpočtovou změnu č. 351/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků za období 04 – 06/2012 do rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.607,23 Kč. Projekt je realizován 
a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 352/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje za období 04 – 06/2012 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 3.488,54 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 353/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 0,11 Kč 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 dokrytí platby projektovému partnerovi Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s., z důvodu pohybu kurzu měn EUR/Kč.

Rozpočtovou změnu č. 354/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů GG OP VK zapojením vratky ve výši 38.849,20 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Inovace a podpora výuky na Gymnáziu, realizovaného Gymnáziem Sokolov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 355/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů GG OP VK zapojením vratky ve výši 61.949,44 Kč  (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Podpora jazyků, realizovaného Gymnáziem Cheb, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 356/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovaných a financovaných v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost za období 04 – 06/2012 v celkové výši 17.720,10 Kč:
	OP LZZ I. – Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 ve výši 13.605,51 Kč
	OP LZZ IV. – projekt Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ve výši 3.152,28 Kč
OP LZZ V. – projekt V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby ve výši 
482,17 Kč

OP LZZ VI. – projekt Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje ve výši 321,74 Kč
OP LZZ VII. – projekt Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji ve výši 158,40 Kč 

Rozpočtovou změnu č. 357/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů GG OP VK zapojením vratky ve výši 406.269,22 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Učíme správně technické obory, realizovaného Integrovanou střední školou v Chebu, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Rozpočtovou změnu č. 358/2012
- přesun rozpočtových prostředků v kapitole příspěvky cizím subjektům Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 70.000,-- Kč z neinvestičních na investiční pro Neuro – KV, s.r.o. jako investiční příspěvek na pořízení bezbariérového vstupu do neurologického centra

Rozpočtovou změnu č. 359/2012
- navýšení financování v částce 28.505.363,69 Kč zapojením finančních prostředků z úvěru z důvodu zajištění financování akce „Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby“, který byl na financování této akce schválen usnesením č. ZK 293/12/10 ze dne 9.12.2010


Rozpočtovou změnu č. 360/2012
- navýšení financování v částce 369.781,25 Kč zapojením finančních prostředků z úvěru z důvodu zajištění financování akce „Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu Karlovarské krajské nemocnice a.s.“

Rozpočtovou změnu č. 361/2012
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 5.269.508,-- Kč do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na dofinancování akce „Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu Karlovarské krajské nemocnice a.s."

Rozpočtovou změnu č. 362/2012
- zapojení finančních prostředků z vratky nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty ve výši 55.000.000,-- Kč do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na náklady související s dokončením Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

Rozpočtovou změnu č. 363/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 824.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní umělecké škole Antonína Dvořáka Karlovy Vary.           

Rozpočtovou změnu č. 364/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.199.360,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na dofinancování rozvojového programu ve vzdělávání „Financování asistentů pedagoga 
pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2012, modul B – státní a soukromé školy“, a to pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu 
a praktickou školu Karlovy Vary, Vančurova 83, v částce 242.934,-- Kč a pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje ve výši 956.426,-- Kč (seznam škol je uveden v příloze důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 365/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.773.769,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to 1. české gymnázium Karlovy Vary ve výši 1.157.646,60 Kč a Střední průmyslovou školu keramickou 
a sklářskou Karlovy Vary ve výši 616.123,20 Kč.

Rozpočtovou změnu č. 366/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 541.394,-- Kč. Finanční prostředky budou využity k navýšení prostředků na výplatu odměn pro ředitele příspěvkových organizací ve školství zřizovaných Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé školy 
a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 367/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.117.476,15 Kč z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené 
na financování realizace projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb


Rozpočtovou změnu č. 368/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 935.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestičních účelových dotací od měst a obcí Karlovarského kraje na výdaje spojené s mapováním výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji, které přímo souvisí s přípravou projektu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje - akce č. 4245 Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji, připravovaného k financování a realizaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 
6.2 - Podpora biodiverzity (rozpis jednotlivých příspěvků je uveden v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 369/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 5.822,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Vzdělávání pedagogů pro udržitelný rozvoj, realizovaného Soukromou Obchodní akademií Sokolov s.r.o., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 370/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů GG OP VK 1.1 zapojením vratky ve výši 7,-- Kč  (investiční prostředky) 
v rámci závěrečného vyúčtování projektu Technika @ umění – nové formy výuky v umění, realizovaného Základní uměleckou školou Ostrov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Termín kontroly: 17.9.2012

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


7. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2012 do 30.6.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 802/08/12

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1 - 6/2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 803/08/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro město Plesná ve výši 75.000,-- Kč na „opravu venkovních omítek kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Lomničce u Plesné“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Plesná ve výši 75.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 8.10.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

9. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


10. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 804/08/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 85.500,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu 
a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Karlovy Vary na úhradu nákladů za stavební dozor při realizaci schválené investiční akce

Zodpovídá: Mgr. Pavel Bartoš, ředitel příspěvkové organizace


11. Změna charakteru a změna účelu použití části dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 805/08/12

- schvaluje změnu charakteru části poskytnuté dotace do investičního fondu ve výši 57.200,-- Kč 
z investiční akce: „Rekonstrukce vytápění a obvodového pláště na SOŠ logistické a SOU Dalovice 
– 3. etapa“ na neinvestiční prostředky na zabezpečení ochrany majetku školy, prevence proti krádeži

- schvaluje změnu účelu použití části dotace do investičního fondu ve výši 175.000,-- Kč z investiční akce: „Rekonstrukce vytápění a obvodového pláště na SOŠ logistické a SOU Dalovice – 3. etapa“ 
na nákup nových kotlů k vytápění v objektu školy Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

Zodpovídá: PaedDr. Vladimíra Štrynclová, ředitelka příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice


12. Změna názvu investiční akce, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory 
v Lázních Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 806/08/12

- souhlasí se změnou názvu schválené investiční akce „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů“ na „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 600.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, z toho 300.000,-- Kč 
na dofinancování rekonstrukce nákladního výtahu v bytové části zařízení na lůžkový evakuační výtah 
s náhradním zdrojem energie a 300.000,-- Kč na dofinancování investiční akce „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 300.000,-- Kč na dofinancování investiční akce „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 300.000,-- Kč příspěvkové organizaci Domov 
pro seniory v Lázních Kynžvart na dofinancování rekonstrukce nákladního výtahu v bytové části zařízení na lůžkový evakuační výtah s náhradním zdrojem energie

Zodpovídá: Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka příspěvkové organizace Domova pro seniory v Lázních Kynžvart


13. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje - vyjmutí majetku ze správy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 807/08/12

- schvaluje vyjmutí nedokončeného majetku souvisejícího s pořízením nové budovy ze správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v celkové výši 1.078.520,-- Kč

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


14. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 808/08/12

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 76 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.6.2012 takto:

o	2 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem, 1 se ztrátou
o	2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem
o	11 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 3 se ztrátou
o	7 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
o	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem	
o	46 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 2 se ztrátou

- ukládá ředitelům/ředitelkám níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření nebyly 
k 31.12.2012 záporné:

o	Krajský dětský domov pro děti do 3 let
o	Domov pro seniory v Perninku
o	Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2012:

o	Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské
o	Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


15. Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O spolupráci o využívání implementace hostované spisové služby (SSL) a negarantovaného úložiště dokumentů“
- schválení uzavření smlouvy o spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 809/08/12

- schvaluje předložené znění návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O spolupráci o využívání implementace hostované spisové služby (SSL) a negarantovaného úložiště dokumentů“

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s těmito partnery:

1
Dětský domov Aš, Na Vrchu 26, Aš



2
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, Goethova 16, Cheb


3
Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, Dukelských hrdinů 610, Ostrov


4
Dětský domov Mariánské Lázně, Palackého 191/101, M. Lázně


5
Dětský domov Plesná, Nádražní 338, Plesná



6
Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, Lidická 38, K. Vary

7
Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, Klíčova 167/4, M. Lázně

8
DOZP PATA v Hazlově, Hazlov část Skalka u Hazlova 60



9
Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK", Slavíčkova 1701, Sokolov
10
DOZP v Mariánské, p.o., č.p.161 Jáchymov, část Mariánská



11
DOZP v Radošově, Kyselka část Radošov č.p. 137



12
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, Polní 378


13
Domov pro seniory v Perninku, p.o., Nádražní 268, Pernink


14
Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje, Kamenná 490/2, Cheb
15
Galerie umění Karlovy Vary, přísp. org. Karlovarského kraje, Goethova stezka 6
16
Galerie výtvarného umění v Chebu, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb


17
Gymnázium a střední odborná škola Aš, Hlavní 106, Aš


18
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 55, M. Lázně

19
Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb



20
Hotelová škola Mariánské Lázně, Komenského 449, M. Lázně


21
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov
22
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o., Jáchymovská 232, K. Vary

23
Koordinátor IDS KK, Závodní 88, K. Vary



24
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, K. Vary



25
Krajská správa a údržba silnic KK, Chebská 282, Sokolov


26
Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek, Perninská 975, Nejdek

27
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493, Cheb


28
Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje, Pod Jelením skokem 393, K. Vary

29
Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, Zámecká 1, Sokolov

30
Odborné učiliště Horní Slavkov, Kounice 613, H. Slavkov


31
SOŠ a SOU Nejdek, Husova 600, Nejdek



32
SOŠ logistická a SOU Dalovice, Hlavní 114, Dalovice



33
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, nám. K. Sabiny 16, K. Vary

34
SOU stravování a služeb, Ondřejská 56, K. Vary



35
Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, Toužim


36
Střední průmyslová škola keramická a sklářská KV, nám. 17. listopadu 12, K. Vary

37
Střední průmyslová škola Loket, T.G. Masaryka 3, Loket


38
Střední škola živnostenská, Žákovská 716/1, Sokolov

39
SZŠ a VOŠ Cheb, Hradební 2, Cheb



40
Střední zdravotnická škola a VOŠZ, Poděbradská 2, Karlovy Vary

41
Střední zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, Dalovice


42
ZŠ a MŠ při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart, Lázeňská 153, L. Kynžvart

43
ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary, Bezručova 19, K. Vary



Termín kontroly: 17.9.2012 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, pověřen zastup. vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK


16. Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a správci sítí „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“ 
- schválení uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy DMVS Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 810/08/12

- schvaluje předložené znění návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a správci sítí „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

- schvaluje uzavření smlouvy „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 17.9.2012 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, pověřen zastup. vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK


17. Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O využívání Krajské digitální spisovny (KDS) – garantovaného úložiště úředních dokumentů“
- schválení uzavření smlouvy o využívání KDS

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 811/08/12

- schvaluje předložené znění návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O využívání Krajské digitální spisovny (KDS) - garantovaného úložiště úředních dokumentů“

- schvaluje uzavření smlouvy o využívání KDS s těmito partnery:
1
Dětský domov Aš, Na Vrchu 26, Aš
2
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, Goethova 16, Cheb
3
Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, Dukelských hrdinů 610, Ostrov
4
Dětský domov Mariánské Lázně, Palackého 191/101, M. Lázně
5
Dětský domov Plesná, Nádražní 338, Plesná
6
Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, Lidická 38, K. Vary
7
Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, Klíčova 167/4, M. Lázně
8
DOZP PATA v Hazlově, Hazlov část Skalka u Hazlova 60
9
Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK", Slavíčkova 1701, Sokolov
10
DOZP v Mariánské, p.o., č.p.161 Jáchymov, část Mariánská
11
DOZP v Radošově, Kyselka část Radošov č.p. 137
12
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, Polní 378
13
Domov pro seniory v Perninku, p.o., Nádražní 268, Pernink
14
Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje, Kamenná 490/2, Cheb
15
Galerie umění Karlovy Vary, přísp. org. Karlovarského kraje, Goethova stezka 6
16
Galerie výtvarného umění v Chebu, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb
17
Gymnázium a střední odborná škola Aš, Hlavní 106, Aš
18
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 55, M. Lázně
19
Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb
20
Hotelová škola Mariánské Lázně, Komenského 449, M. Lázně
21
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov
22
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o., Jáchymovská 232, K. Vary
23
Koordinátor IDS KK, Závodní 88, K. Vary
24
Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, K. Vary
25
Krajská správa a údržba silnic KK, Chebská 282, Sokolov
26
Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek, Perninská 975, Nejdek
27
Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493, Cheb
28
Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje, Pod Jelením skokem 393, K. Vary
29
Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, Zámecká 1, Sokolov
30
Odborné učiliště Horní Slavkov, Kounice 613, H. Slavkov
31
SOŠ a SOU Nejdek, Husova 600, Nejdek
32
SOŠ logistická a SOU Dalovice, Hlavní 114, Dalovice
33
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, nám. K. Sabiny 16, K. Vary
34
SOU stravování a služeb, Ondřejská 56, K. Vary
35
Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, Toužim
36
Střední průmyslová škola keramická a sklářská KV, nám. 17. listopadu 12, K. Vary
37
Střední průmyslová škola Loket, T.G. Masaryka 3, Loket
38
Střední škola živnostenská, Žákovská 716/1, Sokolov
39
SZŠ a VOŠ Cheb, Hradební 2, Cheb
40
Střední zdravotnická škola a VOŠZ, Poděbradská 2, Karlovy Vary
41
Střední zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, Dalovice
42
ZŠ a MŠ při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart, Lázeňská 153, L. Kynžvart
43
ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary, Bezručova 19, K. Vary
Obec s rozšířenou působností:
	město Cheb
	město Karlovy Vary
	město Ostrov
	město kraslice


Termín kontroly: 17.9.2012 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, pověřen zastup. vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK


18. Revokace části usnesení č. RK 928/09/11 ze dne 5.9.2011 Smlouva o partnerství projektu „Rozvoj eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 812/08/12

- revokuje část usnesení č. RK 928/09/11 ze dne 5.9.2011 a to v části že:

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s:

	město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
	město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
	město Ostrov, Klínovecká 1201, 363 20 Ostrov
	Městský úřad Mariánské lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské lázně
	město Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
	město Kraslice, Nám. 28. Října 1438, 358 20 Kraslice
	město Aš – Městský úřad v Aši, Kamenná 52, 352 01 Aš
	město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov	
	město Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim	
	město Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 -Žlutice	


a nově toto usnesení doplňuje takto:

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Předložený návrh smlouvy o spolupráci 
a 
Uzavření smlouvy o spolupráci s:

	město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
	město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
	město Ostrov, Klínovecká 1201, 363 20 Ostrov

Městský úřad Mariánské lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské lázně
	město Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
	město Kraslice, Nám. 28. Října 1438, 358 20 Kraslice
	město Aš – Městský úřad v Aši, Kamenná 52, 352 01 Aš
	město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov	
	město Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim	
	město Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice

	
Zbývající část usnesení č. RK 928/09/11 ze dne 5.9.2011 se nemění.       

Termín kontroly: leden 2013

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


19. Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 813/08/12

- bere na vědomí informaci k novému znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení přijetí a používání nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle přílohy)

Termín kontroly: 19.11.2012 

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


20. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem na provedení stavebních prací u příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 814/08/12

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisů rady kraje č. PR 01/2012 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na provedení stavebních prací v maximální celkové hodnotě cca 275.000,-- Kč bez DPH tj. 333.000,-- Kč včetně DPH, souvisejících s realizací akce „PD – rekonstrukce střechy a případné zajišťovací práce“ příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 

- ukládá Mgr. Miloslavu Pelcovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, realizovat veškeré kroky související s provedením prací stavebních prací a informovat o nich odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor investic a grantových schémat

Termín kontroly: 19.11.2012  

Zodpovídá: Mgr. Miloslav Pelc, ředitel příspěvkové organizace


21. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem na provedení stavebních prací u příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 815/08/12

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisů rady kraje č. PR 01/2012 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na provedení stavebních prací, souvisejících s realizací akce „Úpravy výukových prostor v budovách ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 
– změna předmětu díla a jeho rozšíření. Předpokládaný nárůst ceny cca o 115.670,-- Kč (bez DPH). Původní cena bez DPH 2.834.852,01 Kč. Nová cena po změnách bez DPH 2.950.515,91 Kč.
- ukládá PhDr. Bc. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, realizovat veškeré kroky související s provedením stavebních prací a informovat o nich odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor investic a grantových schémat

Termín kontroly: 19.11.2012  

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


22. Dodatek č. 2 ke smlouvě „Dodání poradenských služeb a informačního systému pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 816/08/12

- schvaluje
znění dodatku č. 2 ke smlouvě „Dodání poradenských služeb a informačního systému pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“ ev. č. smlouvy 232/2011
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě „Dodání poradenských služeb a informačního systému 
pro řízení lidských zdrojů a jeho implementaci“, ev. č. smlouvy 232/2011

Termín kontroly: 19.11.2012

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


23. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 817/08/12

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci: České dráhy, a.s. a GW Train Regio a.s., dle návrhu

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


24. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 818/08/12

- souhlasí s návrhem zákonodárné iniciativy Zastupitelstva Karlovarského kraje ve věci novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zákonodárnou iniciativu Zastupitelstva Karlovarského kraje - novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu

Termín kontroly: únor 2013

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

25. Parní vlak k příležitosti historického výročí 140 let železniční tratě Plzeň – Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 819/08/12

- schvaluje spoluúčast Karlovarského kraje na oslavách historického výročí uplynutí 140 let železniční tratě Plzeň - Cheb vypravením zvláštního parního vlaku Karlovy Vary – Sokolov – Cheb – Mariánské Lázně – Bečov - Karlovy Vary dne 28.9.2012

- schvaluje spolupořadatelství Karlovarského kraje na vypravení zvláštního parního vlaku Karlovy Vary – Sokolov – Cheb – Mariánské Lázně - Bečov - Karlovy Vary dne 28.9.2012 ve spolupráci s Českými dráhami, a.s. a finanční podíl Karlovarského kraje na zajištění parního vlaku ve výši 100 tis. Kč

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, Mgr. Vladimíra Malého, objednáním zvláštního parního vlaku Karlovy Vary – Sokolov – Cheb 
– Mariánské Lázně – Bečov – Karlovy Vary dne 28.9.2012 u Českých drah, a.s., v celkové výši 100 tis. Kč

- ukládá vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišové, zajistit financování zvláštního parního vlaku ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu kraje

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


26. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“, uzavření Dodatku č. 13 s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 820/08/12

- schvaluje 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“, dle návrhu 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


27. Tisková oprava usnesení č. RK 712/07/12 - Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. - doplnění člena dozorčí rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 821/08/12

jako jediný společník společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, K Letišti 132, 
PSČ 360 01, IČO 26367858, nahrazuje v usnesení č. RK 712/07/12 v první části text

- 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

textem

- volí nového člena dozorčí rady Letiště Karlovy Vary za jediného společníka Letiště Karlovy Vary s.r.o., a to Ing. Petra Kulhánka, narozeného 14.4.1971, bytem Terezínská 228/10, Karlovy Vary – Doubí, 
který nahradí zemřelého Ing. Josefa Malého

Ostatní části uvedeného usnesení zůstávají beze změny.

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


28. Schválení smlouvy o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy uzavírané mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 822/08/12

- schvaluje smlouvu o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy uzavírané mezi Českou republikou 
– Ministerstvem dopravy a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k uzavření smlouvy o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy uzavírané s Českou republikou – Ministerstvem dopravy a pověřuje ho podpisem této smlouvy v předloženém znění

Termín kontroly: 22.10.2012

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


29. Schválení výsledku zadávacího řízení na zajištění dodatečných stavebních prací v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 823/08/12

- schvaluje výsledek veřejné zakázky na zajištění dodatečných stavebních prací v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 a 34 zákona, včetně písemného soupisu dodatečných stavebních prací a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny dle § 34 odst. 5 písm. b) zákona 

- schvaluje zadání veřejné zakázky na zajištění dodatečných stavebních prací v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji firmě Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, 
IČO 26402068, formou uzavření dodatku č. 1 k platné smlouvě o dílo č. 45/ODO/2010 

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem dodatku č. 1 k platné smlouvě o dílo č. 45/ODO/2010 se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., dle schváleného výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na zajištění dodatečných stavebních prací v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 22.10.2012

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


30. Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část“ – Závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 824/08/12

- souhlasí se závěrečnou zprávou projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

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


31. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 825/08/12

- souhlasí s uzavřením předložených podnájemních smluv dle návrhu

Termín kontroly: 17.9.2012

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


32. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 826/08/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Vybudování systému Karty Karlovarského kraje“ vyhlášené na centrální adrese pod evidenčním číslem 60054932. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena společná nabídka uchazečů Plzeňské dopravní podniky, a.s., 
IČO 25220683, se sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží č.p. 920/12, PSČ 303 23 a Karlovarská karta s.r.o., IČO 24809888, se sídlem Praha 4, Chodov, Türkova 2319/5b, okres Praha Hl. m., PSČ 149 00, s nabídkovou cenou 84.276.000,-- Kč včetně DPH (sazba 20%).

- pověřuje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, jednáním o konečném znění návrhu „Smlouvy na realizaci systému Karty Karlovarského kraje“ včetně příloh a konečném znění návrhu „Smlouvy na zabezpečení provozu, údržby a servisu systému Karty Karlovarského kraje“ včetně příloh s vybraným uchazečem po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 8.10.2012

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


33. Dopravní terminál Mariánské Lázně - Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dopravní terminál Mariánské Lázně“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 827/08/12
- schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dopravní terminál Mariánské Lázně“, ev. č. smlouvy 506/2011, dle návrhu

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dopravní terminál Mariánské Lázně“, ev. č. smlouvy 506/2011, dle návrhu

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


34. Schválení Dohody o spolupráci v rámci zajištění informačního systému stavby Dopravního terminálu Mariánské Lázně mezi Karlovarským krajem a společností Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 828/08/12

- schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o., dle návrhu

- schvaluje Dohodu o spolupráci mezi Karlovarským krajem a společností Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o., 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 


35. Návrh na schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 829/08/12

- souhlasí s vypořádání požadavků obcí a dotčených orgánů uplatněných v rámci projednávání Zprávy 
o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- schvaluje Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období 
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 42 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- schvaluje uložení úkolu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako pořizovateli Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, pořídit částečnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v souladu s § 36 - 41 stavebního zákona a v souladu s požadavky uvedenými ve Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období a zajistit vyhotovení Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje zahrnující právní stav po vydání aktualizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


36. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 830/08/12

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Nové Hamry ve výši 30.000,-- Kč, město Březová ve výši 25.000,-- Kč, město Horní Blatná ve výši 
30.000,-- Kč, město Boží Dar ve výši 121.000,-- Kč, město Mariánské Lázně ve výši 149.000,-- Kč, město Abertamy ve výši 110.000,-- Kč, město Hranice ve výši 25.000,-- Kč, Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary ve výši 100.000,-- Kč, Biatlon klub Jáchymov ve výši 40.000,-- Kč, město Jáchymov 
ve výši 69.000,-- Kč a obec Pernink ve výši 60.000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu

Termín kontroly: 8.10.2012

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


37. Informace o výsledku „Vyhledávací studie regionální zoologické zahrady“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 831/08/12

- bere na vědomí informaci o výsledku „Vyhledávací studie regionální zoologické zahrady“

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


38. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 832/08/12

- souhlasí se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Hory v rámci Programu obnovy venkova, a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 623/2012

- souhlasí se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Chlum Svaté Maří v rámci Programu obnovy venkova, a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. 
D 630/2012

- souhlasí se změnou názvu akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Hroznětín v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 632/2012

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: prosinec 2012 

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


39. Aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 
2007 - 2013, Provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu a Akční plán investic Karlovarského kraje – investice vlastní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 833/08/12

- souhlasí s návrhem aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- bere na vědomí informaci o provozních nákladech projektů zařazených v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- souhlasí s návrhem Akčního plánu Karlovarského kraje – investice vlastní, s připomínkou uvedenou 
v zápise

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: prosinec 2012

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


40. Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 834/08/12

- souhlasí s návrhem Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizací Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 5.11.2012

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


41. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 835/08/12

- souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Lubech, příspěvková organizace, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Lubech, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


42. Projektový záměr Rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 836/08/12

- souhlasí s projektovým záměrem Rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit projektový záměr Rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

- souhlasí se zařazením projektového záměru Rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 
2007 – 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zařazení projektového záměru Rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


43. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za I. pololetí roku 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 837/08/12

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za I. pololetí roku 2012 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


44. Finanční příspěvek na zajištění akce Den národnostních menšin Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 838/08/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku Obci Slovákov v regionu Karlovy Vary ve výši 95.000,-- Kč  

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 8.10.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


45. Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ 
- schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb ev. č. 277/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 839/08/12

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. 277/2012 pro projekt „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 17.9.2012

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


46. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 840/08/12

- souhlasí se Zásadami pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2013 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2013

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


47. Projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“, reg. č. 
CZ. 1.04./3.1.00/05.00047 – schválení žádosti o podstatnou změnu projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 841/08/12

- schvaluje Žádost o podstatnou změnu č. 2 v projektu „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ č. OPLZZ-ZS824-37/2011

- pověřuje hejtmana podpisem Potvrzení o přijetí Rozhodnutí o změnách č. OPLZZ-ZS824-37/2011 Rozhodnutí o poskytnutí dotace po schválení žádosti MPSV

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

48. Projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“ – úhrada výdajů na opravy závad bytu zvláštního určení vyplývající z neplnění povinností firmy STIOB, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 842/08/12

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

- ukládá vedoucí odboru sociálních věcí objednat u firmy Sokolovská bytová s.r.o., odstranění závad v bytě č. 107, Jiřího z Poděbrad 2046, Sokolov

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

- ukládá Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., zajistit kontrolu prací při odstraňovaní vad v bytě č. 107, Jiřího z Poděbrad 2046, Sokolov

- ukládá vedoucímu odboru legislativnímu a právnímu zahájit právní kroky nezbytné k vymáhání finančních nákladů vynaložených Karlovarským krajem v důsledku neplnění povinností firmy STIOB s.r.o., vyplývajících ze smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010, ev. č. VZ 100/2010

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídají: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.


49. Dodatky ke smlouvám o spolupráci pro projekty „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“; „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“; „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ a „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 843/08/12

- schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci ev. č. 243/2011 pro projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

- schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ev. č. 213/2012 „Vytvoření sítě služeb péče o osoby 
s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

- schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci ev. č. 113/2012 „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ 

- schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ev. č. 313/2012 „ Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

- pověřuje hejtmana podpisem výše uvedených dodatků ke smlouvám o spolupráci pro projekty „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“; „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“; „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ a „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 5.11.2012

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


50. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - Farní charita Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 844/08/12

- souhlasí s uzavřením dodatků č. 1 ke smlouvám ev. č. D 011/2012 a ev. č. D 016/2012 o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro Farní charitu Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám ev. č. 
D 011/2012 a ev. č. D 016/2012 o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro Farní charitu Karlovy Vary

Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


51. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.9.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 845/08/12

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.9.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


52. Příprava zadávacího řízení – Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 846/08/12

- bere na vědomí informaci o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje“ formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje změnu základních parametrů poptávky a konfigurace poptávaných vozidel dle návrhu v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termín kontroly: 8.10.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


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

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


54. Informace o veřejných zakázkách realizovaných Krajským úřadem Karlovarského kraje 
a organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem za první pololetí 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 847/08/12

- bere na vědomí Informaci o veřejných zakázkách realizovaných Krajským úřadem Karlovarského kraje a organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem za první pololetí 2012 viz. příloha 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


55. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 469/7 
v k. ú. Háje u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 848/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 469/7, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1091-31/2012 z původního pozemku 
p.p.č. 469/7 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 469/25 o výměře 2625 m2, 
p.p.č. 469/26 o výměře 20 m2 a p.p.č. 469/23 o výměře 2154 m2 v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi panem Danielem Tranem, trvale bytem Rohová 233/5, PSČ 350 02 Cheb, Háje (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 767.840,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví pana Daniela Trana do vlastnictví Karlovarského kraje

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

- 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




56. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 469/6 
v k. ú. Háje u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 849/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 469/6, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1093-41/2012 z původního pozemku p.p.č. 469/6 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 469/28 o výměře 310 m2 a p.p.č. 469/29 
o výměře 2957 m2 v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Ing. Jaroslavem Skalickým a paní Dagmarou Skalickou, oba trvale bytem Šumavská 300/61, PSČ 350 02 Cheb, Háje (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 1.012.770,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Skalických do vlastnictví Karlovarského kraje

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

- 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


57. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemků zastavěných stavbou cyklostezky v rámci projektu „Cyklostezka Ohře I“ v k. ú. Chocovice, Loužek, Mostov, Vokov 
u Třebeně a Vrbová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 850/08/12

- schvaluje podání žádosti Pozemkovému fondu České republiky o majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chocovice, Loužek, Mostov, Vokov u Třebeně a Vrbová, tj. úplatný převod pozemků zastavěných stavbou cyklostezky v rámci projektu „Cyklostezka Ohře I“ do vlastnictví Karlovarského kraje, 
dle návrhu

Termín kontroly: 17.9.2012

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


58. Úplatné nabytí pozemku p.p.č. 2242/1 v k. ú. Aš do vlastnictví KK v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 851/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 2242/1 v k. ú. a obci Aš, formou kupní smlouvy, mezi Josefem Špalkem, bytem Na Mýtině 1768/5, 352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako kupující na straně druhé), za cenu 450.000,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Josefa Špalka do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek uhradit rozdíl mezi cenou vyhláškovou a cenou kupní výše uvedené nemovitosti

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


59. Úplatné nabytí bytových jednotek č. 2513/1 a č. 2513/2 v k. ú. Aš do vlastnictví KK v souvislosti 
s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 852/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí formou kupní smlouvy mezi městem Aš, zastoupeným starostou Mgr. Daliborem Blažkem, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé) následujících nemovitostí:

-	bytové jednotky č. 2513/1 v domě č.p. 2512 a č.p. 2513 na st.p.č. 2706 vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 6455/242355  na společných částech domu č.p. 2512 a č.p. 2513 a pozemku st.p.č. 2706, vše v k. ú. Aš za cenu 316.451,-- Kč

-	bytové jednotky č. 2513/2 v domě č.p. 2512 a č.p. 2513 na st.p.č. 2706 a spoluvlastnický podíl o velikosti 6020/242355 na společných částech domu č.p. 2512 a č.p. 2513 a pozemku st.p.č. 2706, vše v k. ú. Aš za cenu 201.898,-- Kč

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek uhradit rozdíl mezi cenou vyhláškovou a cenou kupní výše uvedených nemovitostí 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí závazek (účelový úvěr) Společenství vlastníků jednotek v č.p. 2512 a v č.p. 2513 v Aši, sídlem Příbramská č.p. 2512, 352 01 Aš, vůči Stavební spořitelně České spořitelny a.s., ve výši 8.000.000,-- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

- bere na vědomí závazek uhradit Společenství vlastníků jednotek v č.p. 2512 a v č.p. 2513 v Aši, sídlem Příbramská č.p. 2512, 352 01 Aš, částku ve výši 68.816,-- Kč za výměnu oken

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





60. Úplatné nabytí bytové jednotky č. 2564/1 v k. ú. Aš do vlastnictví KK v souvislosti 
s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 853/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí bytové jednotky č. 2564/1 v domě č.p. 2564 a č.p. 2565 na st.p.č. 3573 a st.p.č. 3574 vč. spoluvlastnického podílu 
o velikosti 827/13052 na společných částech domu č.p. 2564 a č.p. 2565 a pozemcích st.p.č. 3573 
a st.p.č. 3574, vše v k. ú. Aš formou kupní smlouvy, mezi Ing. Romanem Urbánkem, bytem 
Sibiřská 2564/8, 352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 590.000,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví 
Ing. Romana Urbánka do majetku Karlovarského kraje

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace Domova, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

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


61. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Skalka 
u Chebu a k. ú. Potočiště – Pozemkový fond ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 854/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 196/3 o výměře 1092 m2 v k. ú. Skalka u Chebu a obci Cheb a pozemků, p.p.č. 239/40 o výměře 579 m2, p.p.č. 239/42 o výměře 1189 m2, p.p.č. 239/43 o výměře 3537 m2, p.p.č. 239/44 o výměře 
1316 m2 a p.p.č. 239/59 o výměře 263 m2 v k. ú. Potočiště a obci Odrava, 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


62. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 693/1 v k. ú. Pila

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 855/08/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 693/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 493-33/2012 z původního pozemku p.č. 693/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 693/3 o výměře 321 m2 v k. ú. a obci Pila formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pila, se sídlem Pila č.p. 97, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČO 69981264, zastoupenou Mgr. Stanislavem Hoffmanem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Pila

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.č. 693/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 493-33/2012 z původního pozemku p.č. 693/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 693/3 o výměře 321 m2 v k. ú. a obci Pila formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pila, se sídlem Pila č.p. 97, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČO 69981264, zastoupenou Mgr. Stanislavem Hoffmanem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Pila

- 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


63. Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Integrované střední školy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 856/08/12

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej neupotřebitelného movitého majetku, a to zemědělského kolového traktoru Zetor 7211, rok výroby 1984, pořizovací cena 120.586,-- Kč formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a právnickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění – pan Milan Dubjak, se sídlem Přátelství 2049/8, 350 02 Cheb (jako kupujícím na straně druhé), za  cenu 55.811,-- Kč, a tím převést movitý majetek dle návrhu 

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 55.811,-- Kč, získané prodejem movitého majetku specifikovaného v návrhu, zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace, které budou použity na pokrytí provozních nákladů autoškoly

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb, PhDr. Miroslavu Liškovi, uzavřít kupní smlouvu
Termín kontroly: 19.11.2012

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


64. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 632 na st.p.č. 1720 vč. st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše v k. ú. Kraslice vč. movitého majetku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 857/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodeje budovy č.p 632 na st.p.č. 1720, pozemek st.p.č. 1720 a pozemek p.p.č. 6850 vše v k. ú. Kraslice, obec Kraslice a okres Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Márii Tran Vanovou, bytem Barvířská 1769, 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 
900.000,-- Kč hrazenou formou měsíčních splátek + správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Márii Tran Vanové

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného movitého majetku, a to okružní jednolistové pily FCT - rok pořízení 1976, tloušťkovací frézy RFT 60 
- rok pořízení 1976, brousícího diskového stroje - rok pořízení 1962, hoblovacího stroje ADM 4 – rok pořízení 1964, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, (jako prodávající na straně jedné) a paní Márii Tran Vanovou, bytem Barvířská 1769, 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za  cenu 18.400,-- Kč, a tím převést vlastnické právo k movitému majetku dle návrhu

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 18.400,-- Kč, získané prodejem movitého majetku specifikovaného v návrhu budou převedeny do rozpočtu kraje 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, Mgr. Haně Jandíkové, uzavřít kupní smlouvu na movité věci dle návrhu

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


65. Prodej sedmi kusů sanitních vozidel Karlovarského kraje svěřených do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace a bezúplatný převod sanitního vozidla obci Verušičky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 858/08/12

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebných sedmi kusů sanitních vozidel značky 
	Volkswagen Transporter T4 2,5TDi, inv. č. 330032, rok výroby 1999, za cenu 55.000,-- Kč 

Mercedes Benz 312D, inv. č. 330033, rok výroby 1999, za cenu 55.000,--Kč
	Mercedes Benz 312D, inv. č. 330004, rok výroby 1996, za cenu 15.000,-- Kč 
	Chevrolet 6,2 D, inv. č. 201166, rok výroby 1989, za cenu 31.000,-- Kč 
LDV 400, inv. č. 100026, rok výroby 1995, za cenu 32.000,-- Kč
	Volkswagen Transporter 2,4 D, inv. č. 200160, rok výroby 1996, za cenu 
30.000,-- Kč 
	Ford Tranzit 2,5D, inv. č. 200266, rok výroby 1998, za cenu 35.000,-- Kč
formou kupních smluv mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a níže uvedenými osobami 
	panem Františkem Buriánem, bytem Chodovská 149, 362 25 Nová Role (jako kupujícím na straně druhé) za cenu 55.000,-- Kč
	právnickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění HOBBY AVP s.r.o., se sídlem Hamerská 86, 362 15 Karlovy Vary (jako kupujícím na straně druhé) za  cenu celkem 100.000,-- Kč

MUDr. Jiřím Maškem, bytem Pod Strání 500, 500 06 Hradec Králové (jako kupujícím na straně druhé) za cenu 31.000,-- Kč
panem Josefem Janečkem, bytem Božíčany 147, 362 26 Božíčany (jako kupujícím na straně druhé) za cenu 32.000,-- Kč
právnickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění TRIO GASTRO s.r.o., se sídlem Nákladní 200/12b, 353 01 Mariánské Lázně (jako kupujícím na straně druhé) za cenu 35.000,-- Kč, a tím převést vlastnická práva 
k movitému majetku dle návrhu

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 253.000,-- Kč, získané prodejem sedmi kusů sanitních vozidel specifikovaných v návrhu zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace za účelem pořízení referenčního vozidla

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ bezúplatný převod sanitního vozidla Volkswagen Transporter T4 2,5TDi, inv. č. 330034, rok výroby 2000 obci Verušičky, IČO 00255131, se sídlem Verušičky 5, 364 56 Verušičky, zastoupenou starostou Petrem Kvasničkou účelově pro jednotku dobrovolných hasičů obce, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
a obcí Verušičky

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje uzavřít sedm kupních smluv a darovací smlouvu
	
Termín kontroly: 22.10.2012

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


66. 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 859/08/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1643/1 v k. ú. Rotava, silnice č. III/21043 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 807-5923/2011 
ze dne 23.01.2012 (umístění inženýrských sítí – zemní kabel vedení kNN), 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 ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 564-6/2011 ze dne 16.02.2011 (umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč 
+ DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 273 v k. ú. Mírová, silnice č. III/2224 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 321-3847/2009 ze dne 22.09.2009 (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. 2638 v k. ú. Hroznětín, silnice č. III/22129 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1294-1279/2010 
ze dne 18.08.2010 (umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH 

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


67. Schválení smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 860/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného mezi Karlovarským krajem a společností Dům služeb Karlovy Vary s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 22.10.2012

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


68. Schválení nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí darovací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 861/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření nájemní smlouvy 
a smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi Karlovarským krajem a městem Aš, dle návrhu

- ruší usnesení č. RK 1288/12/09 ze dne 17.12.2009, ve znění:
	schvaluje zřízení věcného břemene k p.p. 3150/22, k. ú. Aš, která bude ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, a tím umožní přístup k nemovitostem ve vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Věcné břemeno k p.p.č. 3150/22 bude zřízeno 
za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 44.460,-- Kč.
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o. (jako stranou povinnou) a ČR – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje (jako stranou oprávněnou)


- ruší usnesení č. RK 65/01/07 ze dne 18.1.2007, ve znění:
	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení bezúplatného nabytí části pozemkové parcely č. 3150/9 o výměře 6352 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2814-010/07 z původní pozemkové parcely č. 3150/9 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3150/22, části budovy č.p. 2545 na stavební parcele č. 3402, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 3402, vše v k. ú. Aš, na základě Prohlášení vlastníka dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, formou darovací smlouvy mezi městem Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52, IČO 00253901 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, se sídlem 
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, IČO 00574660 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Aš do vlastnictví Karlovarského kraje
Podmínkou schválení bezúplatného nabytí předmětných nemovitostí je schválení převodu v orgánech města Aš.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 35/01/07 ze dne 25.1.2007, ve znění:
	schvaluje bezúplatného nabytí části pozemkové parcely č. 3150/9 o výměře 6352 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2814-010/07 z původní pozemkové parcely č. 3150/9 
a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3150/22, části budovy č.p. 2545 na stavební parcele č. 3402, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na stavební parcele 
č. 3402, vše v k. ú. Aš, na základě Prohlášení vlastníka dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, formou darovací smlouvy mezi městem Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52, IČO 00253901 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, 
IČO 00574660 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Aš do vlastnictví Karlovarského kraje.

Podmínkou schválení bezúplatného nabytí předmětných nemovitostí je schválení převodu v orgánech města Aš.

Termín kontroly: 22.10.2012

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


69. Uzavření smlouvy o umístění veřejné kabelové sítě k p.p.č. 527/1 a č. 527/55, k. ú. Dvory, 
ve prospěch stavby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 862/08/12

- schvaluje uzavření smlouvy o umístění veřejné kabelové sítě na p.p.č. 527/1, k. ú. Dvory a umístění vnitřního komunikačního vedení na budově postavené na p.p.č. 527/55, k. ú. Dvory, které jsou 
ve vlastnictví Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem se společností Telefonica Czech Republic, a.s., zastoupenou společností EPLcond, s.r.o., IČO 26346575, na základě plné moci ze dne 28.6.2010 
a Karlovarským krajem 

Termín kontroly: 17.9.2012 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku
70. Dohoda o ukončení dohody o provedení stavebních prací uzavřené dne 7.12.2009 mezi Karlovarským krajem a společností ELLEN spa resort s.r.o. a uzavření nové dohody o provedení stavebních prací mezi Karlovarským krajem a společností TRANSPOL spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


71. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 863/08/12

- ruší Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 
– odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu schválené usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 981/09/09 ze dne 24.9.2009

- souhlasí se zrušením Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu i pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích schválené usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 110/04/10 ze dne 15.4.2010

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit tato pravidla i pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích

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

- souhlasí s Pravidly pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu i pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení tato pravidla i pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, zveřejnit schválená pravidla na webových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.10.2012  

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


72. Poskytnutí příspěvku na správu nemovitosti Císařské lázně na rok 2012 Zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 864/08/12

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na správu nemovitosti Císařské lázně Karlovy Vary ve výši 200.000,-- Kč na rok 2012 Zájmovému sdružení právnických osob Císařské Lázně Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí tohoto finančního příspěvku
- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně a správu Nemovitostí se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření tohoto dodatku č. 3

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 19.11.2012

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


73. Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4 (rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb)“ 
- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 – 2014
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 865/08/12

- souhlasí 
	s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 – 2014 na akci „Art centrum Galerie 4 (rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb)“ (dále jen projekt)

se závazným příslibem financování na realizaci projektu
s předpokládanou výší uznatelných nákladů projektu ve výši 31.000.000,-- Kč
	s předfinancováním projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 
31.000.000,-- Kč (100 %) a se spolufinancováním projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 4.650.000,-- Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci na projekt a řízením projektu byla pověřena Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje 
s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ve výši 200.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy 

- jmenuje Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje, vedoucím projektu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
	podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska 
2009 – 2014 na projekt „Art centrum Galerie 4 (rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb)“
	závazný příslib financování na realizaci projektu  

předfinancování projektu a to ve výši 31.000.000,-- Kč, to je 100 % celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, 
to je 4.650.000,-- Kč
skutečnosti, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena Galerie 4 
- galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje
s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ve výši 200.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: březen 2013

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 – galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje


74. Projekt „Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“
- podání žádosti o dotaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2000 - 2014
- finanční krytí projektu 
- jmenování vedoucího projektu 
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 866/08/12

- souhlasí 
	s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 – 2014 na akci „Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“ (dále jen projekt)

se závazným příslibem financování na realizaci projektu 
s předpokládanou výší uznatelných nákladů projektu ve výši 19.000.000,-- Kč
	s předfinancováním projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 
19.000.000,-- Kč (100 %) a se spolufinancováním projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 2.850.000,-- Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci na projekt a řízením projektu bylo pověřeno Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje 
s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ve výši 300.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy
     
- jmenuje Ing. Romana Procházku, ředitele Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje, vedoucím projektu 
	
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)	podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska 
2009 – 2014 na projekt „Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“
b)	závazný příslib financování na realizaci projektu  
c)	předfinancování projektu a to ve výši 19.000.000,-- Kč, to je 100 % celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, 
to je 2.850.000,-- Kč
d)	skutečnosti, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu bylo pověřeno Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
e)	s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ve výši 300.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- ukládá Ing. Romanovi Procházkovi, řediteli Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: březen 2013

Zodpovídá: Ing. Roman Procházka, ředitel Muzea Cheb, p.o., Karlovarského kraje
Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


75. Projekt „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion“ 
- schválení podání žádosti do Cíl 3 / Ziel 3, Fond malých projektů v česko-saském příhraničním regionu 
- schválení finančního krytí projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 867/08/12

- souhlasí 
	s podáním žádosti o dotaci do programu Cíl 3 / Ziel 3, Fond malých projektů v česko
-saském příhraničním regionu
	s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion “ ve výši 360.000,-- Kč s předfinancováním projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 360.000,-- Kč (100 %)
	se spolufinancováním projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 54.000,-- Kč 
	s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu  
	se závazným příslibem financování na realizaci projektu „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion“

f)	se zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu 
a složek implementační struktury Cíl 3 / Ziel 3 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)	předfinancování projektu „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion“ 
ve výši max. 360.000,-- Kč, to je 100 % celkových uznatelných nákladů 
a spolufinancování ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je max. 54.000,-- Kč
b)  	podání žádosti o dotaci do Cíl 3 / Ziel 3, Fond malých projektů, v česko-saském příhraničním regionu na akci „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion“
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion“ 
	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

e)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Cíl 3 / Ziel 3 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Termín kontroly: 19.11.2012

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


76. Hornická kulturní krajina Krušnohoří – Smlouva o partnerství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 868/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložené znění Smlouvy 
o partnerství, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem, Ústeckým krajem, městy Jáchymov, Boží Dar, Abertamy, Horní Blatná, Krupka a obcí Měděnec ve věci spolupráce na nominaci „Hornické kulturní krajiny Krušnohoří“ na zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO

Termín kontroly: únor 2013

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


77. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka regálů 
na knihy včetně dodávky a montáže pojezdových drah do skladu Krajské knihovny Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 869/08/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka regálů na knihy včetně dodávky a montáže pojezdových drah do skladu Krajské knihovny Karlovy Vary“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče DIRP, s.r.o., Cejl 40/107, Brno s nabídkovou cenou 739.000,-- Kč bez DPH.

- pověřuje PhDr. Evu Žákovou podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Dodávka regálů na knihy včetně dodávky a montáže pojezdových drah do skladu Krajské knihovny Karlovy Vary“ s nabídkovou cenou 739.000,-- Kč bez DPH (886.800,-- s DPH) po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 19.11.2012

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


78. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 870/08/12

- souhlasí se zněním dodatku č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: leden 2013

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


79. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 871/08/12

- souhlasí se zněním dodatku č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: leden 2013

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


80. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 872/08/12

- souhlasí se zněním dodatku č. 5 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: leden 2013

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


81. Poskytování příspěvků v rámci programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2012 – žádost o prodloužení termínu pro dodání podkladů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 873/08/12

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
- žádost obce Valeč, zastoupené starostou Josefem Kubařem, o prodloužení termínu 
pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2012 na akci obnovy: Valeč, socha sv. Jana Nepomuckého a Mariánský sloup se sochou Panny Marie – celkové restaurování soch, oprava soklů, včetně nátěrů, a to 
do 30.6.2012

- žádost města Františkovy Lázně, zastoupeného starostou Ivem Mlátilíkem, 
o prodloužení termínu pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2012 na akci obnovy: Františkovy Lázně, kolonáda s budovou uhličitých lázní – výměna oken, dveří a oprava vnějšího pláště budovy, a to 
do 30.6.2012

- žádost města Karlovy Vary, zastoupeného primátorem Ing. Petrem Kulhánkem, 
o prodloužení termínu pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2012 na akci obnovy: Karlovy Vary, Tržní kolonáda – I. etapa – obnova nátěrů (kompletní ošetření poničených dřevěných povrchů objektu, opravy v rámci izolace a impregnace částí vystavených vlhkosti, odstranění příčin vlhkosti, odvětrání soklu apod.), a to do konce srpna 2012

- žádost města Teplá, zastoupeného starostkou města Mgr. Janou Čížkovou, 
o prodloužení termínu pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2012 na akci obnovy: Teplá, radnice č.p. 1 – oprava krovu, výměna střešní krytiny, odvodnění, a to do konce srpna

Termín kontroly: 22.10.2012

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


82. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2012 
– návrh na přerozdělení nevyčerpaných finančních prostředků stanovených kvótou pro město Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 874/08/12

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2012 ve výši 200.000,-- Kč Římskokatolické farnosti Jáchymov na akci obnovy: Jáchymov, kostel sv. Jáchyma – restaurování kamenných portálů 

Termín kontroly: 22.10.2012

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


83. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2012 – IV. etepa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 875/08/12

- 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 IV. etapy v celkové výši 1.810.668,-- Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Teplá
635.000,-- Kč
Město Teplá, radnice č. p. 1
Oprava krovu, výměna střešní krytiny, odvodnění
Město Karlovy Vary
200.000,-- Kč
Město Karlovy Vary, Tržní kolonáda
I. etapa – obnova nátěrů (kompletní ošetření poničených dřevěných povrchů objektu, opravy v rámci izolace a impregnace částí vystavených vlhkosti, odstranění příčin vlhkosti, odvětrání soklu apod.)
Město Františkovy Lázně
615.668,-- Kč
Město Františkovy Lázně, Kolonáda s budovou uhličitých lázní
Výměna oken, dveří a oprava vnějšího pláště budovy
Obec Valeč
160.000,-- Kč
Obec Valeč, socha sv. Jana Nepomuckého a Mariánský sloup se sochou Panny Marie
Restaurování soch, oprava soklů, včetně nátěrů
Římskokatolická farnost Jáchymov
200.000,-- Kč
Město Jáchymov, kostel sv. Jáchyma
Restaurování portálů

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

Termín kontroly: 19.11.2012

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


84. Revokace části usnesení č. RK 631/06/12 ze dne 18.6.2012 Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2012 - II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 876/08/12

- částečně revokuje usnesení č. RK 631/06/12 ze dne 18.6.2012

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2012 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci II. etapy v celkové výši 1.341.777,-- Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
137.777,-- Kč
Františkovy Lázně, kostel Povýšení svatého Kříže
Výměna kříže na věži kostela Povýšení svatého Kříže
Římskokatolická farnost Toužim
200.000,-- Kč
Toužim, kostel Narození Panny Marie
Oprava čelní fasády kostela, částečně hlavní lodi
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
150.000,-- Kč
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří v Bečově nad Teplou
Další etapa obnovy a opravy fasády a fasádních prvků
Petr Fiedler
200.000,-- Kč
Jáchymov, dům č.p. 10
Obnova fasády a repase oken
Zdeňka Goldmanová
40.000,-- Kč
Jáchymov, dům č.p. 78
Oprava rovné plochy fasády včetně přípravy pro nátěr
Marie Giňová, Jaromíra Heráková, Luděk Vachuda, Vlasta Kuklová, Luboš Kukla, Marie Stolínová, Josef Stolín                                                                                                                                      
43.000,-- Kč
Cheb, dům č.p. 26
Oprava omítek, oprava balkónů – izolace, podklad, dlažba, výměna klemp. prvků, natření fasády
Společenství Kamenná 20, 22 Cheb – Pavel Blaško, MUDr. Irena Blašková, Josef Brož, Filip Kadlec, Pavlína Linhartová, Jaroslav Malý, Milan Morkes, Dagmar Morkesová, Marie Šilhánková, Radim Vojíř, Iveta Vojířová
139.000,-- Kč
Cheb, dům č.p. 208
Oprava fasády, svislé izolace a obnova kamenné plastiky
Společenství Kostelní schody 1 – Karel Benda, František Beránek, Gabriela Janušková, František Koudelka, Lenka Vašatová, Karel Veselý, Štěpánka Veselá, Martin Zährl
100.000,-- Kč
Cheb, dům č.p. 209
Oprava fasády
Alena Frajtová
20.000,-- Kč
Cheb, dům č.p. 461
Fasáda domu
Vlastníci jednotek v domě č. p. 459, Jateční 9, Cheb – Pavel Chmelíř, Erika Chmelířová, Lucie Jandurová, Ing. Jiří Jurák, Ing. Dagmar Juráková, František Kott, Hana Kottová, MURETA, s.r.o., Doc. Dr. Willi Pabst
10.000,-- Kč
Cheb, dům č.p. 459
II. etapa výměny oken a dveří
Jaroslava Marečková
91.000,-- Kč
Cheb, dům č.p. 45
Oprava fasády včetně všech fasádních prvků
Ing. arch. Olga Růžičková
11.000,-- Kč
Cheb, dům č.p. 273
Obnova – výměna oken 
Ing. Tomáš Petr
200.000,-- Kč
Jáchymov, dům č.p. 117
Oprava a restaurování fasád (oprava omítek hlavního průčelí, dvora a jv. štítu, repase + repliky truhlářských prvků)

a nově toto usnesení doplňuje takto:

- 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 celkové výši 322.000,-- Kč, a to:

Římskokatolická farnost Ostrov
200.000,-- Kč
Horní Blatná, kostel sv. Vavřince 
Další etapa opravy šindelové střešní krytiny s penetračním nátěrem
Římskokatolická farnost Ostrov


47.000,-- Kč
Ostrov, kostel sv. Michaela a P. Marie Věrné
Další etapa opravy fasády
Livornoos s.r.o.
75.000,-- Kč
Jáchymov, dům č.p. 73
Oprava římsy a štítu domu

Zbývající část usnesení č. RK 631/06/12 ze dne 18.6.2012 se nemění

Termín kontroly: 19.11.2012

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


85. Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 877/08/12

- souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 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 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, dle předloženého návrhu

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjmutí následující nemovitosti:
- pozemku p.č. 527/55 o výměře 873 m2 v k. ú. Dvory a obci Karlovy Vary, ze správy příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary, IČO 00574660

- schvaluje v souladu s ustanovením § 55 vyhlášky MF ČR č. 410/2009 Sb., vyjmutí nedokončeného majetku (zůstatkové ceny vyřazené stavby garáží) z účetnictví příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, která bude tvořit součást nákladů Karlovarského kraje na novou výstavbu sídla příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary, IČO 00574660, v celkové výši 3.033.131,93 Kč.

Termín kontroly: 5.11.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


87. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 878/08/12

- schvaluje změnu Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy schválených usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 144/02/11 ze dne 7. února 2011 v tom smyslu, že ruší stávající Přílohu č. 1 Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje a nahrazuje ji novou Přílohou č. 1 Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve znění dle návrhu

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek č. 2 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu aktualizovat pravidla zveřejněná 
na webových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 8.10.2012

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


88. Změna ve funkci členů školských rad a zrušení školské rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 879/08/12

- bere na vědomí zánik funkce člena školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Hotelová škola Mariánské Lázně, Mgr. Ellen Volavkové
- bere na vědomí zánik funkce člena školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Mgr. Pavlíny Zapletalové

- jmenuje Ing. Ingrid Dortovou členkou školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Hotelová škola Mariánské Lázně, s účinnosti od 1. září 2012

- jmenuje Mgr. Petra Humla členem školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, s účinnosti od 1. září 2012

- ruší školskou radu při vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, dnem 31. srpna 2012 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvolněnému členu Zastupitelstva Karlovarského kraje PaedDr. Vratislavu Emlerovi k podpisu jmenovací dekrety členů školských rad a realizovat další související úkoly  

Termín kontroly: 8.10.2012

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


89. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energii Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 880/08/12

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energii Karlovy Vary s.r.o., ve výši 700.000,-- Kč na činnost hokejového oddílu včetně uzavření smlouvy

- 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


90. Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 881/08/12

- schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb s Českou poštou s.p. 

Termín kontroly: 22.10.2012

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


91. Přijetí peněžního daru od obchodní společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 
na financování ekologických akcí v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 882/08/12

- schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 1.000.000,-- Kč od obchodní společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, na financování ekologických akcí v Karlovarském kraji

- pověřuje hejtmana kraje k podpisu darovací smlouvy dle návrhu

- schvaluje využití finančního daru na přípravu projektu "Omezení výskytu invazních rostlin v KV kraji" 

Termín kontroly: 19.11.2012

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


92. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 883/08/12

- schvaluje poskytnutí částky 280.414,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 1.958.831,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle návrhu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy

Termín kontroly: 17.9.2012

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


93. Jmenování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 884/08/12

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů Ing. Radima Adamce do funkce vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu dnem 1.9.2012

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním

Termín kontroly: 8.10.2012

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





94. Jmenování vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 885/08/12

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů Ing. Petra Kuldu do funkce vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK dnem 1.9.2012

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním

Termín kontroly: 8.10.2012

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


95a) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Tělovýchovnou jednotu Baník Union Nové sedlo, o.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


95b) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Drmoul

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 886/08/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro obec Drmoul ve výši 60.000,-- Kč na „reprezentaci v mezinárodní soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a obcí Drmoul ve výši 60.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


95c) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro MOSER, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 887/08/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro MOSER, a.s., ve výši 200.000,-- Kč na „podporu cestovního ruchu v Karlovarském kraji účastí na světové výstavě Maison Objekt 2012 konané v Paříži 
od 7. do 11. září 2012“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a MOSER, a.s., ve výši 200.000,- Kč

Termín kontroly: prosinec 2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


95d) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci FILM
-FESTIVAL KARLOVY VARY

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


95e) „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
usnesením č. RK 888/08/12

- zrušuje své usnesení ze dne 25.2.2010 č. RK 206/02/10

- souhlasí se závazným příslibem finančního příspěvku kraje městu Skalná akci „Skalná – kanalizace 
a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně 200.000,--  € 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 122/04/10 ze dne 15.4.2010 
a schválit závazný příslib finančního příspěvku kraje městu Skalná akci „Skalná – kanalizace 
a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně 200.000,--  € 

Termín kontroly: 5.11.2012

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


95f) „Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa“, příspěvek kraje městu Sokolov v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ – závazný příslib

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 889/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazný příslib finančního příspěvku kraje městu Sokolov na akci „Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně 200.000,--  €

Termín kontroly: 5.11.2012

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


95g) „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“, příspěvek kraje městu Nejdek v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ městu - závazný příslib

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 890/08/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazný příslib finančního příspěvku kraje městu Nejdek na akci „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ ve výši 10 % celkových uznatelných výdajů, maximálně 200.000,--  €

Termín kontroly: 5.11.2012

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


95h) Úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru č. 13/2011 č. j. RRSZ 16686/2011 ze dne 4.11.2011 - projekt CZ.1.09/4.1.00/04.00021 „Interaktivní galerie Karlovy Vary 
- Becherova vila“ a uplatnění smluvních sankcí a náhrady škody na firmě INVESTON s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 891/08/12

- schvaluje úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru č. 13/2011 č. j. RRSZ 16686/2011 ze dne 4.11.2011 - projekt CZ.1.09/4.1.00/04.00021 „Interaktivní galerie Karlovy Vary 
- Becherova vila“ ve výši 1.225.412,-- Kč, z rozpočtu Karlovarského kraje        

- ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit úhradu platebního výměru č. 13/2011 č. j. RRSZ 16686/2011 ze dne 4.11.2011 - projekt CZ.1.09/4.1.00/04.00021 „Interaktivní galerie Karlovy Vary 
- Becherova vila“ ve výši 1.225.412,-- Kč rozpočtu Karlovarského kraje do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
 
- ukládá vedoucímu odboru legislativního a právního uplatnit u firmy INVESTON s.r.o., IČO 18226680, se sídlem Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary, smluvní sankce, za porušení smluvních povinností mandatáře, dle mandátní smlouvy ev. č. smlouvy 053/2009, ze dne 5.2.2009, o zajištění stavebního technického dozoru stavebníka stavby Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9

- ukládá vedoucímu odboru legislativního a právního, uplatnit náhradu škody, která Karlovarskému kraji vznikne úhradou platebního výměru č. 13/2011 č. j. RRSZ 16686/2011 ze dne 4.11.2011, u firmy INVESTON s.r.o., IČO 18226680, se sídlem Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary - technickém dozoru stavby, po provedení úhrady odvodu za porušení platební kázně ve výši 1.225.412,-- Kč
 
- ukládá řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., poskytnout odboru legislativnímu a právnímu podklady pro uplatnění smluvních sankcí a náhradu škody 
na technickém dozoru stavby firmy INVESTON s.r.o., Karlovy Vary

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídají: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

95i) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Schválení smlouvy k veřejné zakázce „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ - Dodávka lůžkových kompletů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 892/08/12

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 „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ - Dodávka lůžkových kompletů, 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 Linet spol. s r.o., IČO 00507814, sídlo Želevčice 5, Slaný, PSČ 274 01, která je vítězem veřejné zakázky „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ - Dodávka lůžkových kompletů v hodnotě 12.087.348,-- Kč bez DPH, dle návrhu

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


95j) Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek v projektu „Krušnohorská kuchařka-Erzgebirgische Küche“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 893/08/12

- bere na vědomí projektový záměr „Krušnohorská kuchařka-Erzgebirgische Küche“ v rámci Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, jehož finančním partnerem je příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje Mgr. Josefa Dvořáčka, ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Krušnohorská kuchařka-Erzgebirgische Küche“

- souhlasí, aby finančním partnerem pro projekt „Krušnohorská kuchařka-Erzgebirgische Küche“ v rámci příslušné výzvy Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko byla příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako finančního partnera pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Krušnohorská kuchařka-Erzgebirgische Küche“ v rámci výzvy Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek jako partnera projektu „Krušnohorská kuchařka-Erzgebirgische Küche“ v maximální výši 1.301.000,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti o dotaci z Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek jako partnera projektu v maximální výši 1.301.000,-- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Krušnohorská kuchařka
-Erzgebirgische Küche“ po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. max. 195.150,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do maximální výše 195.150,-- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Krušnohorská kuchařka
-Erzgebirgische Küche“ po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. max. 1.301.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na předfinancování projektu do maximální výše 1.301.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko prostřednictvím příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- 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 


