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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

ze 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. září 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje  
v době od 8:07 do 10:24 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák (do 08:29 hod.), Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, Ing. Bradáč (celkem 
8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluven:		PaedDr. Emler
Přizvaní:	Bc. Smaržík, PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Správková, Ing. Uhříček
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.9.2012
RK 932/09/12
2.
Rozpočtové změny 
RK 933/09/12
3.
Schválení upraveného finančního a odpisového plánu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na rok 2012
RK 934/09/12
4.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice
RK 935/09/12
5.
Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Integrace úřadu 
- portál úředníka“
- Schválení výsledku zadávacího řízení
- Schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- Schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
RK 936/09/12
6.
Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov
RK 937/09/12
7.
Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary
RK 938/09/12
8.
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
RK 939/09/12
9.
Odvod z investičního fondu a navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart
RK 940/09/12
10.
Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
– schválení nového znění textu vzorových Smluv o realizaci grantových projektů 
RK 941/09/12
11.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„Oprava a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
RK 942/09/12
12.
Projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ – dohoda o narovnání
RK 943/09/12
13.
S T I O B s.r.o., návrh na určení výše smluvní pokuty
RK 944/09/12
14.
,,ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“, jednací řízení bez uveřejnění - optické propojení objektu nového Sídla zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace s areálem Krajského úřadu Karlovarského kraje, bez dopadu na celkovou cenu za dílo
RK 945/09/12
15.
Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje – stanovení standardů kvality poskytovaných služeb
RK 946/09/12
16.
Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem
RK 947/09/12
17.
Zpráva o průběžném plnění smlouvy na zajištění údržby cyklostezky Ohře
RK 948/09/12
18.
Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci: Dopravní terminál Cheb – Změnové listy ZL č. 1 – 11
RK 949/09/12
19.
Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2012 – změna č. 1
RK 950/09/12
20.
Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2012 Krajské správy 
a  údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
RK 951/09/12
21.
Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
– uzavření smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady
RK 952/09/12
22.
Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemních smluv
RK 953/09/12
23.
Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Plán investic na rok 2012 – Změna č. 1
RK 954/09/12
24.
Dodatek č. 2 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
RK 955/09/12
25.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka letištních prostředků“
RK 956/09/12
26.
Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2012
RK 957/09/12
27.
Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2012
RK 958/09/12
28.
Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2012
RK 959/09/12
29.
Odměna ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. – 1. pololetí 2012
RK 960/09/12
30.
Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 1. pololetí 2012 
RK 961/09/12
31.
Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku:
„Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře II
Registrační číslo projektu:  CZ.1.09/3.2.00/35.00801“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 962/09/12
32.
Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje 
"V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby"
RK 963/09/12
33.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“
RK 964/09/12
34.
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.
RK 965/09/12
35.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
RK 966/09/12
36.
Udělení plné moci organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizaci
RK 967/09/12
37.
Zrušení usnesení č. RK 627/06/12 ze dne 18.06.2012 – Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1543 na st.p.č. 1684 vč. souvisejících pozemků, vše v k. ú. Aš
RK 968/09/12
38.
Revokace usnesení č. RK 163/02/12 a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2533/168, k. ú. Horní Slavkov ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch Telefonica Czech Republic, a.s.
RK 969/09/12
39.
Tisková oprava usnesení č. RK 919/09/12 Smlouva o právu provést stavbu „Milíkov „Bolf“ – venkovní a kabelové vedení NN 0,4 KV“
RK 970/09/12
40.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků - II. etapa"
RK 971/09/12
41.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Stavební úpravy sklad Krajské knihovny v Karlových Varech“
RK 972/09/12
42.
Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
RK 973/09/12
43.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na stavbu venkovní pece na chleba na ekofarmě Kozodoj
RK 974/09/12
44.
Jmenování vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství
staženo
45a
Uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy
RK 975/09/12
45b
Poskytnutí daru občanskému sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ
RK 976/09/12
45c
Poskytnutí daru Taneční skupině Mirákl, o.s.
RK 977/09/12
45d
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi městem Cheb a Karlovarským krajem 
o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 5 mil. Kč 
RK 978/09/12
45e
Vyjádření k posudku o vlivech záměru „Větrný park Jindřichovice II“ na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
bez usnesení








  Ing. Petr Navrátil, v z.
náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje

Ing. Eva Valjentová v. r.
ověřovatel
 		 	                
   




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- Ing. Jaroslava Bradáče

B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 45 a)             Uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy

bod č. 45 b)	Poskytnutí daru občanskému sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ	
bod č. 45 c)	Poskytnutí daru Taneční skupině Mirákl, o.s.	

bod č. 45 d)	Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi městem Cheb a Karlovarským krajem
o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 5 mil. Kč

bod č. 45 e)	Vyjádření k posudku o vlivech záměru „Větrný park Jindřichovice II“ na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Staženo z programu:

bod č. 44	Jmenování vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.9.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 932/09/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.9.2012

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 933/09/12

- schvaluje 




Rozpočtovou změnu č. 379/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ±  95.000,-- Kč. Jedná se 
o neinvestiční příspěvek pro organizaci Obec Slovákov v regionu Karlovy Vary na akci „Den národnostních menšin Karlovarského kraje“.

Rozpočtovou změnu č. 380/2012
- přesun  rozpočtových  prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru dopravy a silničního hospodářství  Krajského  úřadu  Karlovarského  kraje  ve  výši ± 100.000,-- Kč   z důvodu financování  akce pořádané u příležitosti oslav 140. výročí železiční tratě Plzeň – Cheb a Dne železnice 
v Karlovarském kraji  

Rozpočtovou změnu č. 381/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 5.000,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Tradičními řemesly k podpoře vzdělávání technických oborů, realizovaného Tradičními řemesly Bernard o.s., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a současně
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku přijatého penále ve výši 1.065,-- Kč 

Rozpočtovou změnu č. 382/2012
- změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši 
±  57.200,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice k úhradě nákladů na zabezpečení ochrany majetku školy a prevenci proti krádeži.

Rozpočtovou změnu č. 383/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 99.999,60 Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s. za měsíc srpen 2012

Rozpočtovou změnu č. 384/2012
- 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 3.647,55 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Podpora výuky chemie – teoretická a laboratorní cvičení, realizovaného Gymnáziem a Obchodní akademií Mariánské Lázně, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality 
ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 385/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 44.184,-- Kč  v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje jako dotace do investičního fondu 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary na „výrobu pultové vitríny 
pro Žlutický kancionál“

Rozpočtovou změnu č. 386/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.225.412,-- Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila, platební výměr č. 13/2011 pod č. j. RRSZ 16686/2011 ze dne 4.11.2011 od Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad


Rozpočtovou změnu č. 387/2012
- navýšení příjmů a výdajů rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením částečné úhrady (za období leden – srpen 2012) návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje ve výši 
2.222.224,-- Kč, která jí byla poskytnuta v roce 2011 v celkové výši 10.000.000,-- Kč, na pokrytí provozních výdajů v roce 2011

Rozpočtovou změnu č. 388/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru vnitřních záležitostí
Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 7.000,--  Kč na úhradu nákupu pohonných hmot projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, v rámci programu Cíl 3
Česká republika – Svobodný stát Sasko

Rozpočtovou změnu č. 389/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 14.500,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologickou poradnu Karlovy Vary na realizaci konference „Nadaní a nadání“.

Rozpočtovou změnu č. 390/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.793.961,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ VIII.), 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. 391/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.000.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestičního účelového příspěvku od Povodí Ohře s.p. určeného 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

Rozpočtovou změnu č. 392/2012
- změna charakteru rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční ve výši
 ± 30.000,-- Kč  v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje, z důvodu poskytnutí investičního příspěvku občanskému sdružení Kozodoj na stavbu venkovní pece na chléb

Rozpočtovou změnu č. 393/2012
- změna charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši 
 ± 5.875.848,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově na vybavení interiéru, orientační a asistenční systém v rámci akce „Stavební úpravy a modernizace stavby DOZP Sokolík“   

Rozpočtovou změnu č. 394/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši  
± 203.969,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených, Karlovarským krajem předfinancovaných, mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 11/2011  – 01/2012 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu 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. 395/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 32.290,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje v srpnu 2012 od Základní umělecké školy Ostrov jako odvod za porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 396/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 330.285,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Odborné učiliště Horní Slavkov.

Rozpočtovou změnu č. 397/2012
- přesun v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 178.000,-- Kč z důvodu vzniku příspěvkové organizace obce Krásná Mateřské školy Krásná 
ke dni 3.9.2012. Finanční prostředky jsou určeny na financování platů pedagogických a nepedagogických pracovníků, zákonných odvodů a školních pomůcek této organizace. 

Rozpočtovou změnu č. 398/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu odboru zdravotnictví, příspěvky cizím subjektům, Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 150.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí náborového příspěvku MUDr. Magdaléně Jančové, lékařce Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 399/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 403.192,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje v září 2012 od Městského domu dětí a mládeže Sluníčko Aš jako odvod za porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 400/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.311,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje v září 2012 od organizace Mateřská škola Skalná jako vratka prostředků za rok 2010 a rok 2011. Jedná se o vratku zaměstnankyně za nedodržení kvalifikační dohody – ukončení pracovního poměru před stanoveným termínem. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídá:
Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


3. Schválení upraveného finančního a odpisového  plánu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 934/09/12

- schvaluje upravený finanční plán na rok 2012 příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské s výsledkem hospodaření 1.011.000,-- Kč (viz tabulka č.1a důvodové zprávy)

- schvaluje odpisový plán na rok 2012 příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské (viz tabulka č. 1b důvodové zprávy)

Zodpovídá:
Ing. Pavel Novák, ředitel příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 935/09/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 140.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice na náklady vynaložené na opravu rozvaděče, opravy a malby učeben

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Perlinger, Střední zemědělská škola Dalovice


5. Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Integrace úřadu - portál úředníka“
- schválení výsledku zadávacího řízení
- schválení smlouvy na veřejnou zakázku 
- schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 936/09/12

- schvaluje výsledek otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál úředníka“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4, IČO 60193336; s maximální nabídkovou cenou 3.429.030,-- Kč včetně DPH, z toho cena dodávky činí 2.469.990,-- Kč včetně DPH a cena za provoz po dobu 60 měsíců 959.040,-- včetně DPH.

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál úředníka“ společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4, IČO 60193336; s maximální nabídkovou cenou 3.429.030,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem otevřeného nadlimitního řízení 
na veřejnou zakázku „Integrace úřadu - portál úředníka“, společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4, IČO 60193336; s maximální nabídkovou cenou 3.429.030,-- Kč včetně DPH

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy s vítězným uchazečem společností Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4, IČO 60193336; po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení.

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






6. Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 937/09/12

- schvaluje A)	výsledek hospodaření k 30. 6. 2012 ve výši           31.323,56 Kč
úhrn aktiv a pasiv k 30.6.2012 ve výši                                        6.980.148,78 Kč 
příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologické poradny Sokolov
	
B)	předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov (předávající) a pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary (nabyvatel)

C)	příděl výsledku hospodaření příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov v částce 31.323,56 kč do rezervního fondu nástupnické organizace

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 938/09/12

- schvaluje A)	výsledek hospodaření k 30. 6. 2012  ve výši      30.025,48 Kč
úhrn aktiv a pasiv k 30. 6. 2012  ve výši                                 1.322.746,98 Kč
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes K. Vary  

B)	předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary (předávající) a Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary (nabyvatel)

C)	příděl výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary ve výši 30.025,48 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 939/09/12

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení nepotřebného a neupotřebitelného movitého majetku, a to služebního vozu svěřeného do správy příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb s tím, že tento majetek nebude nabízen příspěvkovým organizacím či složkám kraje, ale bude prodán za minimálně odhadní cenu a získané finanční prostředky budou použity na nákup nového vozidla

- schvaluje použití investičního fondu v maximální výši do 650.000,-- Kč bez DPH na nákup nového služebního vozu

Zodpovídá:
Ing. Leoš Horčička, ředitel, Školního statku a krajského střediska výchovy Cheb, p.o.


9. Odvod z investičního fondu a navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 940/09/12

- ukládá provést odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart ve výši 35.000,-- Kč

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart ve výši 35.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – schválení nového znění textu vzorových Smluv o realizaci grantových projektů 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 941/09/12

- schvaluje nové znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- schvaluje zapracování případných změn do znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na základě připomínek Řídícího orgánu, věcně příslušných odborů v rámci implementační struktury Karlovarského kraje dle podmínek konkrétních grantových projektů prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: 19.11.2012

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


11. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Oprava a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 942/09/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Oprava a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen:  Ing. Ladislava Hanousková		- náhradník:  Jarmila Sapoušková
- člen:  PaedDr. Zuzana Ledvinová		- náhradník:  Ing. Antonie Slabá
- člen:  Mgr. Ladislav Kuba			- náhradník:  Mgr. Josef Hacker

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:

- člen: PaedDr. Vratislav Emler		             - náhradník: Murčo Josef
- člen: MUDr. Václav Larva			- náhradník: Čermák Miloslav 
- člen: Mgr. Bohdan Havel			- náhradník: Ing. Jan Horník
- člen: Ing. Václav Živný			- náhradník: Josef Janát	
- člen: Ing. Stanislav Jambor                       	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Mgr. Hana Švejstilová			- náhradník: Mgr. Naděžda Straková
- člen: Šárka Drahokoupilová			- náhradník: Ing. Věra Tomsová
- člen: JUDr. Josef Pavel                                  -  náhradník: Ing. Jan Bureš

Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá:
Švejstilová Hana Mgr., ředitelka p.o. SOŠ, SZŠ a VOŠ Zdravotnická škola K. Vary


12. Projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ – dohoda o narovnání 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 943/09/12

- souhlasí s dohodou o narovnání v souvislosti s realizací stavby „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ uvedenou v Návrhu 1 

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídá:
Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje


13. S T I O B s.r.o., návrh na určení výše smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 944/09/12

- schvaluje vymáhání smluvní pokuty vůči fa. S T I O B s.r.o. za neodstranění reklamované vady (havárie) ze dne  07.03.2012 a to v souladu s čl. VI.1.6. smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010, ve znění dodatku č. l ze dne 20.8.2010 uzavřené mezi touto firmou a Karlovarským krajem a to ve výši 
50.000,-- Kč

- ukládá v rámci připravované žaloby na vymáhání finančních nákladů vynaložených Karlovarským krajem v důsledku neplnění povinností firmy S T I O B s.r.o., vyplývajících ze smlouvy o dílo ze dne 
28.6.2010, ve znění dodatku č. l ze dne 20.8.2010, vymáhat smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč

Termín kontroly: 19.11.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 945/09/12

- bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky na akci „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“ 
- optické propojení objektu nového Sídla zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje příspěvkové organizace s areálem Krajského úřadu Karlovarského kraje užitím jednacího řízení bez uveřejnění

- schvaluje návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě na realizaci stavby na akci „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“ ze dne 6.6.2011 uzavřené mezi Karlovarským krajem a sdružením firem s názvem Sdružení 
BAU-STAV a THERMIA-BAU- výstavba záchranné služby Karlovy Vary

- schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě na realizaci stavby „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“ 
- optické propojení objektu nového Sídla zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje příspěvkové organizace s areálem Krajského úřadu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 5.11.2012

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


15. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje – stanovení standardů kvality poskytovaných služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 946/09/12

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci: Autobusy Karlovy Vary, a.s., LIGNETA autobusy s.r.o., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Cvinger bus s.r.o., ČI-DU, spol. s r.o., PECHOČIAKOVÁ-ZEPRA, s.r.o., DPÚK a.s., dle návrhu

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


16. Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 947/09/12
- schvaluje investiční akci „Zkvalitnění silničního spojení Mähring – Drmoul“ k předfinancování 
na základě Smlouvy o úvěru č. 25/FP/2010

Termín kontroly: únor 2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


17. Zpráva o průběžném plnění smlouvy na zajištění údržby cyklostezky Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 948/09/12

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění smlouvy na zajištění údržby cyklostezky Ohře do 31.8.2012

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


18. Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci: Dopravní terminál Cheb – Změnové listy ZL č. 1 – 11

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 949/09/12

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na akci: „Dopravní terminál Cheb – Změnové listy ZL č. 1 - 11“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče – sdružení společností Algon, a.s., Metrostav a.s. a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Cheb mezi Karlovarským krajem a společnostmi Algon, a.s., Metrostav a.s. a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. 
dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Cheb mezi Karlovarským krajem a společnostmi Algon, a.s., Metrostav a.s. a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Dopravní terminál Cheb mezi Karlovarským krajem a společnostmi Algon, a.s., Metrostav a.s. a bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. dle návrhu

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


19. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, 
na rok 2012 – změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 950/09/12

- bere na vědomí předloženou změnu č. 1 provozního plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2012, přičemž se celkové předpokládané zdroje snižují z částky 
516 311 tis. Kč na částku 505 540 tis. Kč, tj. o částku 10 771 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2012 z částky 425 391 tis. Kč na částku 448 891 tis. Kč, tj. o částku 
23 500 tis. Kč

- schvaluje změny v použití neinvestičních finančních prostředků, přičemž se zvyšuje čerpání na opravy silnic II. a III. třídy z částky 274 300 tis. Kč na částku 297 800 tis. Kč, tj. o částku 23 500 tis. Kč

- bere na vědomí snížení zdrojů v investičním fondu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2012 z částky 287 901 tis. Kč na částku 276 991 tis. Kč, tj. o částku 
10 910 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu:
-	snížení čerpání investičních zdrojů do silniční sítě z částky 140 700 tis. Kč na částku 107 050 tis. Kč, tj. 33 650 tis. Kč
-	zvýšení čerpání investičních zdrojů na údržbu silniční sítě z částky 88 763 na částku 112 398 tis. Kč, tj. o 22 635 tis. Kč
-	snížení rezervy z částky 2 451 tis. Kč na 1 556 tis. Kč, tj. o 895 tis. Kč

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, zapracovat změny do Provozního plánu na rok 2012

Termín kontroly: 22.10.2012

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


20. Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2012 Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 951/09/12

- souhlasí s tím, aby auditorské ověření roční uzávěrky Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace za účetní období roku 2012 a vydáním zprávy o auditu včetně výroku provedla společnost A-CONT, s.r.o., IČO 49448889

Termín kontroly: únor 2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


21. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – uzavření smluv 
o výkonu funkce člena dozorčí rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 952/09/12

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

- schvaluje jako jediný společník uzavření Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 
s JUDr. Martinem Havlem, narozeném 21.3.1966, bytem Waldertova 4, Karlovy Vary, dle návrhu

- schvaluje jako jediný společník uzavření Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 
s Ing. Petrem Kulhánkem, narozeném 14.4.1971, bytem Terezínská 228/10, Karlovy Vary – Doubí, 
dle návrhu

- ukládá jako jediný společník jednateli společnosti „Letiště Karlovy Vary s.r.o.“ zajistit plnění vyplývající ze Smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 953/09/12

- souhlasí s uzavřením podnájemních smluv na dobu neurčitou dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě

Termín kontroly: 5.11.2012

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


23. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Plán investic na rok 2012 – Změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 954/09/12

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Změnu č. 1 Plánu investic společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na rok 2012 dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 19.11.2012

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


24. Dodatek č. 2 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 955/09/12

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Dodatek č. 2 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 19.11.2012

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



25. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka letištních prostředků“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 956/09/12

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, zrušení zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Dodávka letištních prostředků – část 1): Pozemní zdroj elektrické energie (GPU) pro letadla“ podle § 84 odst. (1) písm. e) zákona 137/2006 Sb.

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, zrušení zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Dodávka letištních prostředků – část 2): Nástupní schody k letadlům kódového písmene C“ podle § 84 odst. (1) písm. e) zákona 137/2006 Sb.

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Dodávka letištních prostředků – část 3): Elektrický tahač vozíků zavazadel“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti  GSE Services a.s., Na Pankráci 1597/76, 140 00 Praha 4 – Nusle,  IČ 289 857 29, 
s nabídkovou cenou 790.000,-- CZK bez DPH

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky „Dodávka letištních prostředků – část 4): Pojízdný pásový dopravník pro manipulaci zavazadel do a z letadel“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti  Konnex Trade CZ s.r.o., Urbanova 8, 150 00 Praha 5, IČO 29046599, s nabídkovou cenou 989.000,-- CZK bez DPH

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, vyloučení uchazečů:
-	společnost JUNGHEINRICH (ČR) s.r.o., Modletice 101, 251 01 Říčany, IČO 47123591 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek výběrového řízení – nabídka neobsahovala návrh kupní smlouvy
-	společnost VIVA – manipulační technika s.r.o., Terezínská 86, 410 02 Lovosice, IČO 27263703 
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek výběrového řízení – nekompletní nabídka, návrh smlouvy neobsahoval požadované místo dodání Karlovy Vary
-	společnost ZODIAC EQUIPMENT s.r.o., Masarykova 50, 463 43 Český Dub, IČO 25463152 
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek výběrového řízení – nesplnění technických požadavků

Termín kontroly: 19.11.2012

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


26. Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 957/09/12

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Ing. Václavu Černému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 19.11.2012

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


27. Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 958/09/12

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje Ing. Zdeňku Pavlasovi ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 19.11.2012

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


28. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 959/09/12

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 19.11.2012

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


29. Odměna ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. 
– 1. pololetí 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 960/09/12

- schvaluje odměnu ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. 
Ing. Jany Michkové ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 19.11.2012

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


30. Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 1. pololetí 2012 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 961/09/12

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace Ing. Petra Uhříčka ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
31. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře II Registrační číslo projektu:  CZ.1.09/3.2.00/35.00801“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 962/09/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře II, Registrační číslo projektu:  CZ.1.09/3.2.00/35.00801“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby 
v rámci projektu Cyklostezka Ohře II, Registrační číslo projektu:  CZ.1.09/3.2.00/35.00801“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen:  Ing. Milan Zukal (KÚ)		- náhradník: Ing. Jana Bělohoubková (KÚ)
- člen:  Ing. Irena Šteflová (KÚ)      	- náhradník: Ing. Věra Tomsová (KÚ)
- člen:  Bohuslava Hrabáková (APDM) 	- náhradník: Ing. Petr Uhříček (APDM)

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Ing. Petr Navrátil (ZKK)	             - náhradník: JUDr. Martin Havel (ZKK)
- člen: Ing. Radomil Gold (ZKK)	- náhradník: Ing. Jan Zborník (ZKK)
- člen: Miloslav Čermák (ZKK)	             - náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč (ZKK)
- člen: Ing. Irena Šteflová (KÚ)		- náhradník: Ing. Věra Tomsová (KÚ)
- člen: Mgr. Jaroslav Borka (ZKK)	- náhradník: Josef Murčo (ZKK)
- člen: Ing. Milan Zukal (KÚ)         	- náhradník: Ing. Jana Bělohoubková (KÚ)
- člen: Ing. Jan Horník (ZKK)                - náhradník: Mgr. Bohdan Havel (ZKK)

a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace.

Termín kontroly: duben 2013

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje


32. Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje ,,V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 963/09/12

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění  Individuálního projektu Karlovarského kraje 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ ke dni 31.08.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 964/09/12

- schvaluje vyloučení uchazeče Karlovarská servisní, s.r.o., IČO 29120535, se sídlem Botanická 238, 
362 63 Dalovice, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených 
v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče GSUS absolutní čistota, a.s., IČO 24666238, se sídlem Příčná 726, 252 19 Rudná, s nabídkovou cenou 1.908.774,22 Kč včetně DPH na období 2 let.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže GSUS absolutní čistota, a.s., IČO 24666238, se sídlem Příčná 726, 252 19 Rudná, s nabídkovou cenou 1.908.774,22 Kč včetně DPH na období 2 let

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže GSUS absolutní čistota, a.s., IČO 24666238, se sídlem Příčná 726, 252 19 Rudná, s nabídkovou cenou 1.908.774,22 Kč včetně DPH na období 2 let, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

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

Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


34. 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
usnesením č. RK 965/09/12

- schvaluje dohodu o ukončení dohody o provedení stavebních prací mezi Karlovarským krajem 
a společností ELLEN spa resort s.r.o., IČO 26346966, se sídlem Zahradní 458/7, 360 01 Karlovy Vary, dle návrhu

- schvaluje dohodu o provedení stavebních prací mezi Karlovarským krajem a společností TRANSPOL, spol. s r.o., IČO 25757806, se sídlem Mariánskolázeňská 307/27, 360 01 Karlovy Vary, dle návrhu

Termín kontroly: 22.10.2012

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




35. 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 966/09/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1476/1  v k. ú. Stará Role, silnice 
č. III/2201 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1894-109/2009 
ze dne 09.11.2010 (umístění inženýrských sítí – 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.č. 218 v k. ú. Háje u Karlových Var, silnice č. III/2087 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 258-5550/2009 
ze dne 31.07.2009 (umístění inženýrských sítí – 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

- 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 zastupováním vedoucího odboru správa majetku 


36. Udělení plné moci organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 967/09/12

- schvaluje vyřešení majetkoprávního stavu výpůjčkou pozemkových parcel p.p.č. 96/1 a č. 96/2, k. ú. Nebesa, které jsou ve vlastnictví ČR a slouží pro účely odkanalizování ČOV objektů ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve správě příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově

- schvaluje udělení plné moci příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, zastoupené Danielem Lindenbergem, ředitelem, k uzavření smlouvy o výpůjčce

Termín kontroly: leden 2013

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






37. Zrušení usnesení č. RK 627/06/12 ze dne 18.06.2012 – Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1543 na st.p.č. 1684 vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 968/09/12

- ruší dále uvedené usnesení  č. RK 627/06/12 ze dne 18.06.2012 ve znění :

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej:

-	budovy č.p. 1543 na st.p.č. 1684 vč.  pozemku  st.p.č. 1684 o výměře 931 m2
-	pozemku p.p.č. 2306/1 o výměře 3542 m2
-	pozemku p.p.č. 2306/6 o výměře   701 m2
-	pozemku p.p.č. 2306/7 o výměře   211 m2,
vše v k. ú. a obci Aš, okres Cheb, 

formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou v Aši, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné) a panem Marianem Rewczukem, 
RČ 660812/2279, bytem Doubrava 115, 352 01 Aš (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 2.000.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.001.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Mariana Rewczuka

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Gymnázia a střední odborné školy v Aši, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jí podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 5.11.2012

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


38. Revokace usnesení č. RK 163/02/12 a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2533/168, k. ú. Horní Slavkov ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch Telefonica Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 969/09/12

- ruší své usnesení ze dne 20.2.2012 č. RK 163/02/12

- souhlasí se zřízením věcného břemene práva zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k pozemkové parcele č. 2533/168, k. ú. Horní Slavkov, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti Telefónica  Czech Republic, a.s., IČO 601 93 336

- 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 263 46 575 (jako stranou oprávněnou) k pozemkové parcele č. 2533/168, k. ú. Horní Slavkov, a to za jednorázovou úhradu ve výši 1.248,-- Kč včetně DPH

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, MUDr. Romanu Sýkorovi Ph.D., uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene

Termín kontroly: 5.11.2012

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


39. Tisková oprava usnesení č. RK 919/09/12 Smlouva o právu provést stavbu „Milíkov „Bolf“ – venkovní a kabelové vedení NN 0,4 KV“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 970/09/12

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 919/09/12 

původní znění usnesení:

•	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 272 32 425 (jako stavebníkem)
•	ukládá řediteli příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary Ing. Romanovi Procházkovi, uzavřít smlouvu o právu provést stavbu

opravené znění:

•	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 272 32 425 (jako stavebníkem)
•	ukládá řediteli příspěvkové organizace Muzeum Cheb Ing. Romanovi Procházkovi, uzavřít smlouvu o právu provést stavbu

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


40. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů 
a klempířských prvků - II. etapa"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 971/09/12

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů 
a klempířských prvků - II. etapa“ dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré kroky související se zrušením zadávacího řízení

Termín kontroly: 5.11.2012


Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


41. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Stavební úpravy sklad Krajské knihovny v Karlových Varech“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 972/09/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Stavební úpravy sklad Krajské knihovny v Karlových Varech“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ZISTAV s.r.o., Závodu míru 27/129, 360 17 Karlovy Vary s nabídkovou cenou 2.031.749,00 Kč bez DPH

- pověřuje PhDr. Evu Žákovou podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Stavební úpravy sklad Krajské knihovny v Karlových Varech“ s nabídkovou cenou 2.031.749,00 Kč bez DPH (2.438.099,-- Kč 
s DPH) po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


42. Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 973/09/12

- schvaluje poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary u příležitosti životního výročí ve výši dle návrhu

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

Termín kontroly: 22.10.2012

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


43. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na stavbu venkovní pece 
na chleba na ekofarmě Kozodoj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 974/09/12

- souhlasí s poskytnutím příspěvku ekofarmě Kozodoj o.s. na stavbu venkovní pece na chleba ve výši 
30.000,-- Kč

Termín kontroly: 5.11.2012

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

44. Jmenování vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


45a. Uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel 
na silnicích II. a III. třídy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 975/09/12

- schvaluje příkazní smlouvu k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. 
a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel 
na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje se společností Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.

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


45b. Poskytnutí daru občanskému sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 976/09/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 5 000,- Kč občanskému sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ

Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


45c. Poskytnutí daru Taneční skupině Mirákl, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 977/09/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 50 000,- Kč Taneční skupině Mirákl, o.s.

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


45d. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi městem Cheb a Karlovarským krajem o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 5 mil. Kč 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 978/09/12

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k darovací smlouvě mezi Karlovarským krajem a městem Cheb 
o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 5 milionů Kč na nákup CT přístroje, jenž bude umístěn 
v pavilonu B nemocnice v Chebu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 1 k darovací smlouvě mezi městem Cheb a Karlovarským krajem o poskytnutí účelového finančního daru ve výši 5 mil. Kč

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


45e. Vyjádření k posudku o vlivech záměru „Větrný park Jindřichovice II“ na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


