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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 29. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. září 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:39 do 12:00 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva (od 09:40 hod.), PaedDr. Emler (celkem 
8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluven:		Ing. Bradáč
Přizvaní:	Ing. Správková, Ing. Divišová, Ing. Leško, Ing. Stefanovičová
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová



Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání 

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.9.2012		RK 897/09/12

Příprava realizace oddlužení obce Prameny – jednání s největším věřitelem 	RK 898/09/12
Pozemkovým fondem České republiky
	Rozpočtové změny								RK 899/09/12
Změna charakteru a změna účelu použití části dotace do investičního fondu 	RK 900/09/12
příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 
„Sokolík“ v Sokolově  
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 901/09/12
příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně
Prominutí pohledávky za povinnou EAST – TRANSPORT s.r.o., v likvidaci	RK 902/09/12
Schválení výsledku zadávacího řízení - jednací řízení bez uveřejnění 		RK 903/09/12
na dodavatele veřejné zakázky: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice 
v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část) – dokončovací stavební práce 
spojené s osazením technologie CT“
	Schválení výsledku výběrového řízení na akci: „Zajištění provozu informačního	RK 904/09/12 
systému Dopravního terminálu Mariánské Lázně“
	Schválení Dohody o předčasném užívání části stavby Dopravní terminál Cheb	RK 905/09/12
	Dodatek č. 1 – Smlouvy na zhotovení územně plánovacího podkladu „Územní 	RK 906/09/12
studie horských oblastí“
	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením	staženo
stavby mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektu 
Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa
	Zpráva o průběžném plnění projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje	RK 907/09/12 
pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“
	Projekt „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ - schválení 	RK 908/09/12
dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi Karlovarským krajem 
a dodavatelem sociálních služeb QQT s.r.o, Šlikova 4, 169 00 Praha 6
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, 		RK 909/09/12
příspěvková organizace
	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Zajištění 		RK 910/09/12
vybraných sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním 
onemocněním v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu Podpora 
sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji
	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění vybraných sociálních	staženo
služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním 
v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu Podpora sítě služeb 
sociální prevence v Karlovarském kraji
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.9.2012	RK 911/09/12
	Dodatek č. 4 k rámcové smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s.	RK 912/09/12
	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		bez usnesení
„Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“

Smlouva o spolupráci s Československou obchodní bankou, a.s.			RK 913/09/12
	Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících 	RK 914/09/12
s realizací stavby „Most 006 25-1 Horní Tašovice“
Schválení žádosti o upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení – Statutární 	RK 915/09/12
město Karlovy Vary
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 711 na pozemku	RK 916/09/12 
st.p.č. 237/2, pozemku st.p.č. 237/2, p.p.č. 911/55 a p.p.č. 911/62, vše 
v k. ú. Mariánské Lázně
Smlouva o zřízení věcného břemene ke st.p.č. 303/2 a 82/1, k. ú. Mariánské 	RK 917/09/12
Lázně uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností Orsten s.r.o., 
ve prospěch obou účastníků smlouvy
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2730/1; 2711/1 a 2734, 		RK 918/09/12
k. ú. Karlovy Vary ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch společnosti 
Telefónica Czech Republic, a.s.
Smlouva o právu provést stavbu „Milíkov „Bolf“ – venkovní a kabelové		RK 919/09/12 
vedení NN 0,4 KV“
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2422/5, k. ú. Cheb – ve prospěch 	RK 920/09/12
RWE GasNet, s.r.o., v souvislosti se stavbou Karlovarská krajská nemocnice, a.s., 
Nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)
Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na p.p.č. 1970/1 v k. ú. Karlovy Vary	RK 921/09/12
	Smlouva o smlouvě budoucí darovací – podpora samostatného bydlení 		RK 922/09/12
Kynšperk nad Ohří
	Podání žádosti o zařazení akce „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova	RK 923/09/12 
břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, 
vikýřů, komínů a klempířských prvků - III. etapa“ do Programu záchrany 
architektonického dědictví na rok 2013 a následné podání žádosti 
o poskytnutí dotace
	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí 	RK 924/09/12
roku 2012
Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských	RK 925/09/12 
zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

	Změna ve funkci člena školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává 	RK 926/09/12
příspěvková organizace Základní škola praktická Žlutice

Projekt „AJAX“ Policie České republiky a Karlovarského kraje			RK 927/09/12
	Souhlas s přípravou projektu „Management zvláště chráněných území a evropsky	RK 928/09/12 
významných lokalit v Karlovarském kraji“ – 1. část
Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – žádost o účelovou	RK 929/09/12 
dotaci
37a)	Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních 	RK 930/09/12	
prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, 
část II a III a 2. etapa“
- schválení podání žádosti o poskytnutí dotace
37b)	Příspěvek městu Sokolov na Mezinárodní konferenci „Žijeme tu společně“	RK 931/09/12











 
       PaedDr. Josef Novotný v. r.		 	                 Ing. Petr Navrátil v. r.
                   hejtman					 	             ověřovatel
          Karlovarského kraje
























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Ing. Evu Valjentovou


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 37 a)		Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II a III 
a 2. etapa“
- schválení podání žádosti o poskytnutí dotace

bod č. 37 b)	Příspěvek městu Sokolov na Mezinárodní konferenci „Žijeme tu společně“
	
Staženo z programu:

bod č. 11	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa

bod č. 16	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění vybraných sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
			- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.9.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 897/09/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.9.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Příprava realizace oddlužení obce Prameny – jednání s největším věřitelem Pozemkovým fondem České republiky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 898/09/12

- bere na vědomí informaci o postupu ve věci přípravy realizace oddlužení obce Prameny

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, jednat s POZEMKOVÝM FONDEM České republiky ve věci prominutí příslušenství pohledávky za obcí Prameny a o jejím odkoupení ve výši cca 70 - 80% na jistině

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 899/09/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 371/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů GG OP VK 1.2 zapojením vratky ve výši 140,-- Kč (investiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Podpora a prevence, realizovaného Základní školou Karlovy Vary 1. máje 1, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočtovou změnu č. 372/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování dalších projektů GG OP VK 1.3 zapojením vratky ve výši 12.120,-- Kč (investiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v Sokolově, realizovaného Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 373/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 14.865,02 Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje v srpnu 2012 od Základní umělecké školy Antonína Dvořáka Karlovy Vary jako odvod za porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 374/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 151.397,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Úhradu provozních výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“.

Rozpočtovou změnu č. 375/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 200.000,-- Kč pro MOSER, a.s., na podporu cestovního ruchu v Karlovarském kraji účastí na světové výstavě Maison Objekt 2012 konané v Paříži od 7. do 11. září 2012

Rozpočtovou změnu č. 376/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 4.084.248,52 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji


Rozpočtovou změnu č. 377/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 2.138.577,30 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rozpočtové prostředky 
jsou určeny k financování projektů globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 378/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 130.000,-- Kč, jako dotaci do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary. Prostředky budou využity na akci Sluneční lázně – knihovna.

Termín kontroly: 8.10.2012

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


4. Změna charakteru a změna účelu použití části dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 900/09/12

- schvaluje

změnu části poskytnuté dotace do investičního fondu na „Stavební úpravy a modernizaci stavby DOZP Sokolík“ na neinvestiční prostředky ve výši 5.875.848,-- Kč na vybavení interiéru, orientační a asistenční systém
	změnu účelu použití nevyčerpaných prostředků ze schválené akce „Stavební úpravy a modernizaci stavby DOZP Sokolík“ na akci „Stavební opravy stávající prádelny a oprava fasády provozního pavilonu“ v celkové výši 470.365,-- Kč

Zodpovídá: Lenka Guzaničová, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením “SOKOLÍK” v Sokolově


5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 901/09/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 127.864,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Hotelová škola Mariánské Lázně na nákup interaktivní tabule

Zodpovídá: Ing. Jiří Chlum, ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, p.o.


6. Prominutí pohledávky za povinnou EAST – TRANSPORT s.r.o., v likvidaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 902/09/12

- schvaluje prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 4.000,-- Kč za povinnou EAST TRANSPORT s.r.o., v likvidaci, se sídlem Tř. Svobody 235/49, Cheb 350 02, IČO 26388057   

Termín kontroly: 8.10.2012

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


7. Schválení výsledku zadávacího řízení - jednací řízení bez uveřejnění na dodavatele veřejné zakázky: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část) – dokončovací stavební práce spojené s osazením technologie CT“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 903/09/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení - jednací řízení bez uveřejnění na zhotovitele zakázky „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část) 
– dokončovací stavební práce spojené s osazením technologie CT“ a přijímá nabídku „Sdružení nemocnice v Chebu“ s nabídkovou cenou 484.749,-- Kč bez  DPH, tj. 581.698,80 Kč vč. DPH

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže „Sdružení nemocnice v Chebu“ s nabídkovou cenou 484.749,-- Kč bez DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část) 
– dokončovací stavební práce spojené s osazením technologie CT“ s nabídkovou cenou 484.749,-- Kč bez DPH

Termín kontroly: 22.10.2012

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


8. Schválení výsledku výběrového řízení na akci: „Zajištění provozu informačního systému Dopravního terminálu Mariánské Lázně“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 904/09/12

- schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění provozu informačního systému Dopravního terminálu Mariánské Lázně“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, s nabídkovou cenou 9.600,-- Kč včetně DPH za měsíc 

- schvaluje smlouvu o zajištění provozu informačního systému Dopravního terminálu Mariánské Lázně mezi Karlovarským krajem, městem Mariánské Lázně a vítězem soutěže Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, s nabídkovou cenou 9.600,-- Kč včetně DPH za měsíc dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu informačního systému Dopravního terminálu Mariánské Lázně mezi Karlovarským krajem, městem Mariánské Lázně a vítězem soutěže Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, s nabídkovou cenou 9.600,-- Kč včetně DPH za měsíc dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství k podpisu smlouvy o zajištění provozu informačního systému Dopravního terminálu Mariánské Lázně mezi Karlovarským krajem, městem Mariánské Lázně a vítězem soutěže Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, s nabídkovou cenou 9.600,-- Kč včetně DPH za měsíc
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


9. Schválení Dohody o předčasném užívání části stavby Dopravní terminál Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 905/09/12

- schvaluje uzavření Dohody o předčasném užívání části stavby Dopravní terminál Cheb dle návrhu

- schvaluje Dohodu o předčasném užívání části stavby Dopravní terminál Cheb dle návrhu
     
Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


10. Dodatek č. 1 – Smlouvy na zhotovení územně plánovacího podkladu „Územní studie horských oblastí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 906/09/12

- schvaluje dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo ev. č. smlouvy objednatele: 003/2011 na zhotovení územně plánovacího podkladu „Územní studie horských oblastí“ dle návrhu 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo ev. č. smlouvy objednatele: 003/2011 zhotovení územně plánovacího podkladu „Územní studie horských oblastí“ uzavřené mezi Karlovarským krajem a Mott MacDonald Praha spol. s r.o.

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


11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


12. Zpráva o průběžném plnění projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 907/09/12

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje 
pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“

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


13. Projekt „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ - schválení dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené mezi Karlovarským krajem a dodavatelem sociálních služeb QQT s.r.o, Šlikova 4, 169 00 Praha 6

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 908/09/12

- schvaluje Dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o poskytnutí služeb č. 170/2012 pro Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ mezi Karlovarským krajem a dodavatelem sociálních služeb QQT s.r.o, Šlikova 4, 169 00 Praha 6, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 170/2012 uzavřené mezi Karlovarským krajem a dodavatelem sociálních služeb QQT s.r.o, Šlikova 4, 169 00 Praha 6

Termín kontroly: 22.10.2012

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


14. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 909/09/12

- souhlasí s návrhem dodatku č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


15. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Zajištění vybraných sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 910/09/12

- schvaluje zrušení dílčích částí zakázky 1, 2, 3, 4, 6, 7 z důvodu podání jen 1 nabídky a vyloučení uchazeče QUIP – Společnost pro změnu, Na Bateriích 57/505, 162 00 Praha 6, IČO 26624389, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zajištění vybraných sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Karlovarském kraji“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek výběrového řízení pro dílčí část 5 na zhotovitele zakázky „Zajištění vybraných sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Karlovarském kraji“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Rytmus, o.s., Londýnská 309/81, 120 00 
Praha 2, IČO 61383783, s nabídkovou cenou 4.611.600,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Rytmus, o.s., s nabídkovou cenou 4.611.600,-- Kč (cena bez DPH)

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Rytmus, o.s., s nabídkovou cenou 4.611.600,-- Kč (cena bez DPH) po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly: 19.11.2012 

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


16. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění vybraných sociálních služeb 
pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


17. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.9.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 911/09/12

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.9.2012:

Návrh programu:

A.	Volba návrhové komise
B. 	Volba ověřovatelů zápisu
C.	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.9.2012
	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 18.5.2012 do 6.8.2012
	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
	Zpráva výboru pro regionální rozvoj

Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci
	Zpráva finančního výboru 
	Zpráva výboru pro národnostní menšiny
	Zpráva kontrolního výboru
	Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci „Záchranný kruh“ v roce 2012
	Rozpočtová změna
	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2012
	Informace o dotacích ve školství od 1.1.2012 do 10.8.2012
	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2012 - stav k srpnu 2012
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení NEJSTE SAMI
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Plesná
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci FILM
-FESTIVAL KARLOVY VARY
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Drmoul
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Ostrov
	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
	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
	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
	Schválení návrhu „Smlouva o partnerství projektu Rozvoj eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ 

- Schválení uzavření smluv o spolupráci s partnery projektu
	Schválení návrhu smlouvy na zajištění provozu videokonferencí: „Smlouva o poskytnutí dotace“ Schválení uzavření smlouvy na zajištění provozu videokonferencí: „Smlouva o poskytnutí dotace“
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
	Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Změna názvu projektu „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt na Hrázi 1“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a jeho finanční krytí
	Projekt „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
	Projekt „Zřízení Česko - německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz 
a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376
	Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji
	Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích
	Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Projektu Dopravní terminál Sokolov mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem
	Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část“ – Závěrečná zpráva
	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje z majetku Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Hala pro garážování na p.p.č. 388/14 v k. ú. Olšová Vrata
	Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
	Závěrečná zpráva k projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“
	Návrh na udělení dotace pro rok 2012 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro obec Sadov - SEA
	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
	Program obnovy venkova 2011 – prominutí smluvní pokuty
	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
	Návrh na schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období
	Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
	Schválení podmínek poskytnutí dotace pro projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje"
	Projektový záměr Rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace
	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2013
	Dodatky ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - Farní charita Karlovy Vary
	Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 
2013 – 2016
	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace
	Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 792/3 v k. ú. Pernink
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1286 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte
	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
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 4121/29 a p.č. 4121/30 v k. ú. Sokolov
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Sokolov, k. ú. Královské Poříčí a k. ú. Chranišov
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1389/10 a p.p.č. 1389/13 v k. ú. Děpoltovice
	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 175/2 v k. ú. Valeč v Čechách
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 469/6 v k. ú. Háje u Chebu
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 469/7 v k. ú. Háje u Chebu
	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
	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
	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
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6 včetně součástí a příslušenství v k. ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Poseč, Chyše, Horní Blatná a Pernink – Pozemkový fond ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Skalka u Chebu a k. ú. Potočiště – Pozemkový fond ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Merklín do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Merklín
	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Velichov do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Velichov
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 5275/1 a p.p.č. 5275/2 v k. ú. Jáchymov a pozemek p.p.č. 591 v k. ú. Popov u Jáchymova
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 947 včetně stavby silnice č. III/21038, součástí a příslušenství v k. ú. Stará
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 4438/1 
v k. ú. Horní Slavkov
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. III/2143 
a č. III/2148 včetně pozemků
	Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí ve vlastnictví Ing. Marcely Šímové – k. ú. Háje u Chebu
	Zrušení části usnesení č. ZK 112/04/12 ze dne 19.04.2012 – Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje
	Schválení nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí darovací
	Schválení smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného – objekt Domu služeb v areálu KÚKK
	Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
	Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary
	Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
	Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
	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
	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
	Poskytnutí příspěvku na správu nemovitosti Císařské lázně na rok 2012 Zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
	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
	Hornická kulturní krajina Krušnohoří - Smlouva o partnerství
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2012 – žádost o přerozdělení finančních prostředků a prodloužení termínů 
pro dodání podkladů
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2012 – II., III. a IV. etapa
	Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, č. výzvy 11, prioritní osa 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
	Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu
	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni
	Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
	Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek v projektu „Krušnohorská kuchařka-Erzgebirgische Küche“
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energii Karlovy Vary s.r.o.
	„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“, závazný příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV 
pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“, revokace usnesení č. ZK 122/04/10 ze dne 15.4.2010
	„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
	„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
	Změna „Pravidel pro poskytování příspěvků na úseku ochrany životního prostředí“
	Změna „Pravidel pro poskytování příspěvků na úseku environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty (EVVO)“
	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
	Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II a III a 2. etapa“ 

- schválení podání žádosti o poskytnutí dotace
	Příspěvek městu Sokolov na Mezinárodní konferenci „Žijeme tu společně“
	Různé


Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


18. Dodatek č. 4 k rámcové smlouvě se společností T-Mobile Czech Republic a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 912/09/12
- schvaluje uzavření dodatku č. 4 k rámcové smlouvě č. 9454216, evidované pod ev. č. 328/2012,  uzavřené dne 25.5.2012 se společností T-Mobile Czech Republic a.s., dle návrhu

- pověřuje Ing. Miroslava Očenáška, vedoucího odboru vnitřních záležitostí, podpisem dodatku

Termín kontroly: 8.10.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


19. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


20. Smlouva o spolupráci s Československou obchodní bankou, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 913/09/12

- schvaluje smlouvu „O spolupráci s Československou obchodní bankou, a.s.,“ dle návrhu

- pověřuje náměstka hejtmana, Mgr. Borku, podpisem smlouvy

Termín kontroly: 8.10.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


21. Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Most 006 25-1 Horní Tašovice“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 914/09/12

- souhlasí s uzavřením smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Most 006 25-1 Horní Tašovice“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČO 65993390 (na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (na straně druhé)

- schvaluje znění smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Most 006 25-1 Horní Tašovice“, dle návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Most 006 25-1 Horní Tašovice“ a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 5.11.2012

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



22. Schválení žádosti o upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení – Statutární město Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 915/09/12

- pověřuje Mgr. Jaroslava Borku, náměstka hejtmana, jednáním s městem Karlovy Vary ohledně upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku o výměře 3211 m2 p.č. 2711/12 
v k. ú. Karlovy Vary, vzhledem k provedeným bezúplatným převodům mezi KK a městem Karlovy Vary v tomto roce a zahrnout tento závazek do dalších majetkových vypořádání mezi těmito subjekty

Termín kontroly: 5.11.2012

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


23. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 711 na pozemku st.p.č. 237/2, pozemku st.p.č. 237/2, p.p.č. 911/55 a p.p.č. 911/62, vše v k. ú. Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 916/09/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej budovy 
č.p. 711, jiná stavba, na pozemku st.p.č. 237/2, pozemek st.p.č. 237/2 o výměře 120 m2, pozemek 
p.p.č. 911/55 o výměře 155 m2 a pozemek p.p.č. 911/62 o výměře 315 m2, vše v k. ú. Mariánské Lázně, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Hotelovou školou Mariánské Lázně, příspěvkovou organizací, se sídlem Komenského 449, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00077119 (jako prodávající na straně jedné) a panem Zdeňkem Javorským, bytem Lidická 126/12, 353 01 Mariánské Lázně (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.214.720,-- Kč + 6.500,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.221.720,-- Kč, 
a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Zdeňka Javorského

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, uložit řediteli Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: únor 2013

Zodpovídá: Ing. Jiří Chum, ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvkové organizace 


24. Smlouva o zřízení věcného břemene ke st.p.č. 303/2 a 82/1, k. ú. Mariánské Lázně uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností Orsten s.r.o., ve prospěch obou účastníků smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 917/09/12

- souhlasí se zřízením věcného břemene práva přístupu a příjezdu ke stavební parcele č. 303/2, k. ú. Mariánské Lázně, v majetku společnosti Orsten s.r.o., ve prospěch Karlovarského kraje, zastoupeného příspěvkovou organizací Hotelová škola Mariánské Lázně, p.o. a se zřízením věcného břemene práva parkování pro dva osobní automobily na stavební parcele 82/1, k. ú. Mariánské Lázně v majetku Karlovarského kraje, zastoupeného příspěvkovou organizací Hotelová škola Mariánské Lázně, p.o., 
ve prospěch společnosti Orsten s.r.o., a to bezúplatně

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu a práva parkování 
na dvou parkovacích stání mezi Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou i povinnou), zastoupeným Hotelovou školou Mariánské Lázně, příspěvkovou organizací a společností Orsten s.r.o. (jako stranou povinnou i oprávněnou), ke stavebním parcelám č. 303/2 a 82/1, k. ú. Mariánské Lázně

Termín kontroly: 5.11.2012 

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


25. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2730/1; 2711/1 a 2734, k. ú. Karlovy Vary 
ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 918/09/12

- souhlasí se zřízením věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k pozemkové parcele č. 2730/1; 2711/1 a 2734, k. ú. Karlovy Vary, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., IČO 60193336

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností Telefónica Czech Republic, a.s., zastoupenou společností  EPLcond s.r.o., IČO 26346575 (jako stranou oprávněnou), k pozemkové parcele č. 2730/1; 2711/1 a 2734, k. ú. Karlovy Vary, a to za jednorázovou úhradu ve výši 7.868,40 Kč včetně DPH

Termín kontroly: 5.11.2012

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


26. Smlouva o právu provést stavbu „Milíkov „Bolf“ – venkovní a kabelové vedení NN 0,4 KV“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 919/09/12

- schvaluje uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu „Milíkov „Bolf“ – venkovní a kabelové vedení NN“ v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem dotčeného pozemku) a ČEZ Distribuce, a.s., IČO 27232425 (jako stavebníkem)

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, Ing. Romanovi Procházkovi, uzavřít smlouvu o právu provést stavbu

Termín kontroly: 8.10.2012 

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


27. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2422/5, k. ú. Cheb – ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., v souvislosti se stavbou Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu „B“ (pravá část)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 920/09/12

- schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ mezi Karlovarským krajem (jako povinným) a GasNet, s.r.o., IČO 27295567 (jako oprávněným), na základě které byl umístěn NTL plynovod na p.p.č. 2422/5, k. ú. Cheb, která je ve vlastnictví Karlovarského kraje, a to za jednorázovou úhradu 500,-- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 5.11.2012

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


28. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na p.p.č. 1970/1 v k. ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 921/09/12

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na p.p.č. 1970/1 v k. ú. Karlovy Vary, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu špatného stavu dřevin a možného ohrožení osob a majetku nacházejícího se v blízkosti těchto dřevin

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, požádat Magistrát města Karlovy Vary o povolení kácení

Termín kontroly: 19.11.2012

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


29. Smlouva o smlouvě budoucí darovací – podpora samostatného bydlení Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 922/09/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi Karlovarským krajem a městem Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454, se sídlem Jana Ámose Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, dle návrhu

Termín kontroly: 19.11.2012

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


30. Podání žádosti o zařazení akce „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků - III. etapa“ do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2013 a následné podání žádosti o poskytnutí dotace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 923/09/12

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje na Ministerstvo kultury ČR o zařazení akce „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků - III. etapa“ do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2013


- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje na Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí dotace 
z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2013 v případě zařazení akce „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků - III. etapa“ k financování ze státního rozpočtu v roce 2013 

- schvaluje vlastní podíl Karlovarského kraje ve výši 1 mil. Kč

- schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště 
vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků - III. etapa“ v případě přidělení dotace z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2013

- pověřuje Ing. Dagmar Divišovou, vedoucí odboru ekonomického, jako osobu odpovědnou k jednání v peněžním ústavu určeném Ministerstvem kultury ČR pro deponování finančního příspěvku poskytnutého z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2013 na akci „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků - III. etapa“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu, připravit žádost o zařazení akce do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2013 a předložit ji hejtmanovi 
k podpisu

Termín kontroly: 5.11.2012  

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


31. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 924/09/12

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 925/09/12

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

	41-44-M/01 Zahradnictví		denní forma vzdělávání		80 žáků
	41-51-H/02 Včelař			denní forma vzdělávání		72 žáků



- schvaluje s účinností od 1. září 2013 zřízení oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika
a podnikání, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš

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

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

Termín kontroly: leden 2013 

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


33. Změna ve funkci člena školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola praktická Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 926/09/12

- bere na vědomí zánik funkce člena školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola praktická Žlutice, Mgr. Bc. Václava Slavíka

- jmenuje Hanu Svitkovou členkou školské rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola praktická Žlutice, s účinnosti od 3. září 2012

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, předložit uvolněnému členu Zastupitelstva Karlovarského kraje, PaedDr. Vratislavu Emlerovi, k podpisu jmenovací dekret člena školské rady a realizovat další související úkoly  

Termín kontroly: 22.10.2012

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


34. Projekt „AJAX“ Policie České republiky a Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 927/09/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Policii České republiky, Krajskému ředitelství Policie Karlovarského kraje, ve výši 100.000,-- Kč na dotisk sešitů „Ajaxův zápisník II“ a 100.000,-- Kč na výrobu 250 kusů plyšových psů Ajaxů včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, předložit smlouvu 
o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 19.11.2012

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


35. Souhlas s přípravou projektu „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji“ – 1. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 928/09/12

- schvaluje zpracování projektové dokumentace projektu „Management zvláště chráněných území 
a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji“ – 1. část a souhlasí s podáním žádosti 
o financování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí

Termín kontroly: 19.11.2012

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


36. Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – žádost o účelovou dotaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 929/09/12

- schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012

Termín kontroly: 19.11.2012

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


37a) Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II a III a 2. etapa“
- schválení podání žádosti o poskytnutí dotace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 930/09/12

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci do 7. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu 
na projekt „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II a III a 2. etapa“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci do 7. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na projekt „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II a III 
a 2. etapa“

Termín kontroly: červenec 2013

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





37b) Příspěvek městu Sokolov na Mezinárodní konferenci „Žijeme tu společně“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 931/09/12

- souhlasí s poskytnutím příspěvku městu Sokolov na Mezinárodní konferenci „Žijeme tu společně“ 
ve výši 100.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku městu Sokolov 
na Mezinárodní konferenci „Žijeme tu společně“ ve výši 100.000,-- Kč

Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

