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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 32. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 8. října 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje   
v době od 7:35 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (do 8:18 hod.), JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (do 8:18 hod.), JUDr. Havel (od 8:18 do 9:30 hod.)
Omluveni:		Bc. Čermák
Přizvaní:	Mgr. Vydrová, MUDr. Nečesaný, MBA
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Palusková


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.10.2012
RK 984/10/12
2.
Dohoda o uplatnění nemajetkové újmy – smluvní strany: Karlovarský kraj, Zdravotnická záchranná služba, Eva Khaurová a Zdena Hornová
RK 985/10/12
3.
Schválení rozpočtových změn
Zrušení rozpočtové změny č. 393/2012
RK 986/10/12
4.
Mimořádný neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní statek 
a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
RK 987/10/12
5.
Změna účelu použití části poskytnuté dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary
RK 988/10/12
6.
Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
RK 989/10/12
7.
Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov
RK 990/10/12
8.
Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
RK 991/10/12
9.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Nové Sedlo
RK 992/10/12
10.
Podklady pro uzavření Metodického řádu DTM DMVS KK
- schválení návrhu Metodického řádu DTM DMVS KK mezi Karlovarským krajem a správci sítí a jeho příloh 1-3
- schválení uzavření Metodického řádu DTM DMVS KK a jeho příloh 1-3
RK 993/10/12
11.
Projekt "Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb - dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
RK 994/10/12
12.
"Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu "B" (pravá část)" - výdaje spojené se zprovozněním pavilonu
RK 995/10/12
13.
Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: "Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, Integrovaná střední škola Cheb"
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
RK 996/10/12
14.
Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje – navýšení přiměřeného zisku dopravcům 
RK 997/10/12
15.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“
RK 998/10/12
16.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“
RK 999/10/12
17.
Program obnovy venkova – změna v realizované akci
RK 1000/10/12
18.
Finanční příspěvek na pořádání IV. Oslav Mezinárodního dne seniorů
RK 1001/10/12
19.
Snížení kapacity Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace
RK 1002/10/12
20.
Změna kapacity sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením 
a domov se zvláštním režimem poskytovaných organizací Sociální služby, příspěvková organizace
RK 1003/10/12
21.
Stanovení kapacity v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace v souvislosti s registrací nové služby domovy se zvláštním režimem
RK 1004/10/12
22.
Individuální projekt Karlovarského kraje "Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje" - dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb
RK 1005/10/12
23.
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 subjektů k obeslání výzvou
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 1006/10/12
24.
Zadávací řízení "Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje" 
- změna složení hodnotící komise
RK 1007/10/12
25.
Souhlas s ponecháním finančních prostředků z výkupu kovového šrotu příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
RK 1008/10/12
26.
Revokace usnesení č. RK 765/08/10 - Souhlas s pokácením stromů na pozemkové parcele č. 1003/1, 1472/1 a 1472/5 v k. ú. Stará Role, z důvodu plánované výstavby „Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Závodu míru“
RK 1009/10/12
27.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2018, 
k. ú. Karlovy Vary, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
RK 1010/10/12
28.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3258/3; 3258/1, k. ú. Sokolov, 
pro optický kabel, ve prospěch stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN síť Karlovarského kraje – Sokolov nemocnice“
staženo
29.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1792/1; 2422/5; 1792/3, k. ú. Cheb, pro optický kabel, ve prospěch stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN síť Karlovarského kraje – Cheb nemocnice“ 
staženo
30.
Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 
RK 1011/10/12
31.
Změna účelu využití části příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012
RK 1012/10/12
32.
Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2012 
RK 1013/10/12
33.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Lokti
RK 1014/10/12
34.
Podání přihlášky ochranné známky loga a claimu "Živý kraj" k Úřadu průmyslového vlastnictví
RK 1015/10/12
35.
Výdaje spojené s dokončením a otevřením Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu v nemocnici Karlovy Vary a zahájení 1. etapy centralizace nemocnice
RK 1016/10/12
36.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Univerzitě J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem  
RK 1017/10/12
37.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu přátel Josefa Masopusta o. s.
RK 1018/10/12
38.
Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1019/10/12
39.
Změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
RK 1020/10/12
40.
Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
RK 1021/10/12
41.
Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1022/10/12
42.
Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 37. výzva, prioritní osa 1
RK 1023/10/12
43.
Vyjádření k oznámení záměru „Plesná III/21240 - státní hranice“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 1024/10/12
44.
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 
45a
Poskytnutí daru Střední škole, základní škole a mateřské škole Kraslice
RK 1025/10/12
45b
Schválení doplnění projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
staženo 














PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje 

Ing. Jaroslav Bradáč v. r. ověřovatel
 		 	                
   





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 45 a) 	Poskytnutí daru Střední škole, základní škole a mateřské škole Kraslice

bod č. 45 b)	Schválení doplnění projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

Staženo z programu:

bod č. 28		Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3258/3; 3258/1, k. ú. Sokolov, 
pro optický kabel, ve prospěch stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací 
pro MAN síť Karlovarského kraje – Sokolov nemocnice“

bod č. 29		Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1792/1; 2422/5; 1792/3, k. ú. Cheb, 
pro optický kabel, ve prospěch stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací 
pro MAN síť Karlovarského kraje – Cheb nemocnice“

bod č. 45 b)	Schválení doplnění projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ v rámci Operačního programu Životní prostředí


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.10.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 984/10/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.10.2012

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Dohoda o uplatnění nemajetkové újmy – smluvní strany: Karlovarský kraj, Zdravotnická záchranná služba, Eva Khaurová a Zdena Hornová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 985/10/12

- bere na vědomí informaci o cauze zemřelého pana Horna na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neschválit dohodu o uplatnění nemajetkové újmy 
dle návrhu

Termín kontroly: leden 2013

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


3. Schválení rozpočtových změn
Zrušení rozpočtové změny č. 393/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 986/10/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 401/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 64,50 Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Do budoucna 
s kvalitnější výukou, realizovaného Základní a mateřskou školou Oloví, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality 
ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 402/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 1.770,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti wellness, realizovaného neziskovou organizací Liana, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 403/2012
- 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 55.640,97 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu ERUDIK3-Vzdělávání pracovníků škol 
na Karlovarsku, realizovaného firmou SELLI, s.r.o., 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. 404/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 3.021.233,-- 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 1.1 
– Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 405/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 232.649,27 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 406/2012
- přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 1.600.000,-- Kč  z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky jsou určeny pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na zajištění příspěvků v oblasti sociálních služeb a na posílení rozvoje služeb v Karlovarském kraji v roce 2013.

Rozpočtovou změnu č. 407/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru investic a grantových schémat do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 3.183,-- Kč. Jedná se o přijatou pokutu za porušení rozpočtové kázně u projektu ERUDIK3-Vzdělávání pracovníků škol na Karlovarsku akce č. 4666, realizovaného firmou SELLI s.r.o. v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení.

Rozpočtovou změnu č. 408/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 6.300,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu LINIE 2011, realizovaného Základní školou jazyků Karlovy Vary, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 409/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru ve výši ± 1.800.000,-- Kč pro město Nové Sedlo 
na stavební úpravy v budově Základní školy Nové Sedlo pro občanské sdružení NEJSTE SAMI

Rozpočtovou změnu č. 410/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru ve výši ± 75.000,-- Kč pro město Plesná na opravu venkovních omítek kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Lomničce u Plesné

Rozpočtovou změnu č. 411/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru ve výši ± 500.000,-- Kč pro Nadaci FILM
-FESTIVAL KARLOVY VARY na 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu

Rozpočtovou změnu č. 412/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru ve výši ± 60.000,-- Kč pro obec Drmoul 
na reprezentaci v mezinárodní soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE

Rozpočtovou změnu č. 413/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v rámci příspěvků cizím subjektům z neinvestičních na investiční ve výši ± 32.800,-- Kč pro obec Sadov na „Podporu územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ 

Rozpočtovou změnu č. 414/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.847,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje v září 2012 od organizace Gymnázium Cheb 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.

Rozpočtovou změnu č. 415/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 v celkové částce ± 402.000,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov na praktickou část kurzů autoškoly pro žáky učebního oboru Mechanik a opravář motorových vozidel a studijního oboru Dopravní prostředky.

Rozpočtovou změnu č. 416/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Jedná se o odvod z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje 
od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní školy a mateřské školy při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart ve výši 35.000,-- Kč a zároveň zvýšení provozního příspěvku této organizaci 
ve výši 35.000,-- Kč z důvodu nákupu nového počítače, včetně externího disku v rámci zavedení evidence spisové služby. 

Rozpočtovou změnu č. 417/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 691.186,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené na financování realizace individuálního projektu Karlovarského kraje Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.4a.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Rozpočtovou změnu č. 418/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Sociální služby ve výši -100.000,-- Kč a snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace ve výši 
- 100.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 419/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 28.000.000,-- Kč do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů projektu Dopravní terminál Cheb, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad pro období 2007 
– 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 420/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 200 000,-- Kč na správu nemovitosti Císařské lázně Karlovy Vary na rok 2012

Rozpočtovou změnu č. 421/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku přijatého penále ve výši 1.642,-- Kč, projektu Vzdělávání pedagogů pro udržitelný rozvoj, realizovaného Soukromou obchodní akademií Sokolov s.r.o. v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 422/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 12,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Oáza-využití inovativních metod ke zlepšení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, realizovaného Základní školou Bochov, 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. 423/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 1.360,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Podpora 
a rozvoj řemeslných dovedností žáků ZŠ, realizovaného občanským sdružením Tradiční řemesla Bernard o.s., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání II.


Rozpočtovou změnu č. 424/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.376.324,-- Kč na základě odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
v oblasti školství (Dětský domov Aš ve výši 59.324,-- Kč a Střední průmyslová škola Ostrov ve výši 1.317.000,-- Kč) a následně navýšení provozního příspěvku těmto organizacím ve stejné výši. Finanční prostředky jsou určeny na zvýšené odpisy, kdy při zpracování finančního plánu na rok 2012 nebylo počítáno se zavedením do užívání nově pořízených či zrekonstruovaných nemovitostí. 

Rozpočtovou změnu č. 425/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 878.238,-- Kč v rámci  rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru pro Západočeskou univerzitu v Plzni na úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací kurzu celoživotního vzdělávání „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele Karlovarského kraje“

Rozpočtovou změnu č. 426/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s volbami 
do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

Rozpočtovou změnu č. 427/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 100.000,-- Kč. Jedná se 
o neinvestiční příspěvek městu Sokolov na Mezinárodní konferenci „Žijeme tu společně“.

Rozpočtovou změnu č. 428/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 14.005,-- Kč z titulu přijetí finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje v září 2012 od Základní umělecké školy Ostrov jako penále k odvodu za porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 429/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 244.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu „Podpora školní úspěšnosti žáků žijících ve vyloučené lokalitě Jáchymov“ 
pro Základní školu Marie Curie-Sklodowské a mateřskou školu Jáchymov.

Rozpočtovou změnu č. 430/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 30.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k posílení prostředků na výplatu odměn pro organizátory jubilejního 21. ročníku Dějepisné soutěže, která se bude na gymnáziu konat 
v listopadu 2012.

Rozpočtovou změnu č. 431/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč z rezervy odboru ekonomického do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje na dotisk sešitů „Ajaxův zápisník II“ a výrobu 250 kusů plyšových psů Ajaxů v rámci projektu „AJAX“.

Rozpočtovou změnu č. 432/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovní náhrady ve výši ± 70.000,-- Kč, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko            

Rozpočtovou změnu č. 433/2012
- změna charakteru rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 496.704,-- Kč na provozní příspěvek 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu

Rozpočtovou změnu č. 434/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 14.000.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu 
pro Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II. Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 
- Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 435/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 216.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu přípravné fáze nového projektu Zachování vzpomínek pro budoucnost/sasko-český hudebně nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb, připravovaného k realizaci a financování v rámci Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Rozpočtovou změnu č. 436/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 260.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, rozpočtové prostředky budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci k předfinancování grantového projektu realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 437/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 700.000,-- Kč 
pro HC Energie Karlovy Vary s.r.o. na činnost hokejového oddílu

Rozpočtovou změnu č. 438/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.350.109,-- Kč z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci OP VK, oblast podpory 5.1.
- přesun rozpočtových prostředků z odboru investic a grantových schémat do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.117.775,-- Kč a zároveň snížení financování 
z Fondu budoucnosti ve stejné výši. Jedná se o pokrytí již vyplacených předfinancovaných mzdových výdajů (platy, zákonné odvody) za období 05/2012 – 07/2012 ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení globálních grantů OP VK 
v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci OP VK, oblast podpory 5.1.
- přesun v rámci Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, jedná se 
o vrácení rozpočtových prostředků ve výši ± 260.000,-- Kč použitých na předfinancování výdajů spojených s realizací projektu před obdržením dotace z MŠMT

Rozpočtovou změnu č. 439/2012
-navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 39.819,70 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za II. čtvrtletí roku 2012 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)


Rozpočtovou změnu č. 440/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 47.905,-- Kč z titulu přijetí finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje v září 2012 od Domu dětí a mládeže Habartov jako odvod 
za porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 441/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 17.639,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje v říjnu 2012 od organizace Střední zdravotnická škola 
a vyšší odborná škola Cheb jako vratka prostředků za rok 2009 až 2011. Jedná se o vratku přeplatku 
na sociálním pojištění. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky.

- ruší

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“.   
Tato změna charakteru byla schválena jako materiál usnesením č. RK 900/09/12 ze dne 3.9.2012.

Termín kontroly: 05.11.2012

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


4. Mimořádný neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 987/10/12

- schvaluje poskytnutí mimořádného neinvestičního příspěvku ve výši 700.000,-- Kč příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb na demolici budov bývalých stájí

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Změna účelu použití části poskytnuté dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 988/10/12

- schvaluje změnu účelu použití části dotace do investičního fondu ve výši 276.526,-- Kč z investiční akce: „Sklad knih - stavební úprava prostor předaných KÚ podle zpracovaného projektu“ 
na: dofinancování schválené investiční akce „SANswitch + Ethernet Blade + Cisco firewall a Cisco Switch“ (ochrana bezpečnosti sítě, optimalizaci stávajících datových rozvodů při instalaci serverů) 
a kompletní výměnu koberce ve vstupní hale Krajské knihovny

Zodpovídá:
 PhDr. Eva Žáková, ředitelka příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary

6. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 989/10/12

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu v celkové výši 371.938,70 Kč ze schválené akce "Rekonstrukce vytápění a obvodového pláště na SOŠ logistické a SOU Dalovice 
- 3. etapa" na financování nutných oprav

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


7. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 990/10/12

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu v celkové výši 405.059,20 Kč ze schválené akce "Rekonstrukce stávajícího bistra a studovny školy na výdejnu obědů pro žáky 
a zaměstnance" na realizaci oprav k odstranění závad v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Zodpovídá:
Mgr. Jiří Widž, ředitel p.o. Gymnázium Sokolov a KVC


8. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 991/10/12

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu v celkové výši 1.261.788,-- Kč ze schválené akce "Obchodní akademie Karlovy Vary - Oprava střechy včetně krovu a fasády" 
na odstranění závad vzniklých při realizaci akce

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Bartoš, ředitel příspěvkové organizace


9. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Nové Sedlo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 992/10/12

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Nové Sedlo ve výši 1.800.000,-- Kč

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Podklady pro uzavření Metodického řádu DTM DMVS KK
- schválení návrhu Metodického řádu DTM DMVS KK mezi Karlovarským krajem a správci sítí 
a jeho příloh 1-3
- schválení uzavření Metodického řádu DTM DMVS KK a jeho příloh 1-3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 993/10/12

- schvaluje 
a)	Předložené znění návrhu Metodického řádu DTM DMVS KK včetně příloh 1-3 
b)	Uzavření Metodického řádu DTM DMVS KK včetně příloh 1-3

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


11. Projekt "Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb - dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 994/10/12

- bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby na akci "Centrum odborného 
a praktického vzdělávání ISŠ Cheb" uzavřené mezi příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb a firmou Skanska a.s.

Termín kontroly: prosinec 2012

Zodpovídá:
PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb


12. "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu "B" (pravá část)" - výdaje spojené se zprovozněním pavilonu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 995/10/12

- schvaluje uvolnění finančních prostředků ze zůstatku rezervy na akci "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu, Rekonstrukce pavilonu "B" (pravá část)" a jejich použití na proplacení výdajů spojených se zprovozněním této stavby, ve výši 1.388.533,-- Kč

Termín kontroly: 05.11.2012

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


13. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: "Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, Integrovaná střední škola Cheb"
- schválení formy zadávacího řízení 
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 996/10/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku "Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Zateplení 
a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb"

- ukládá PhDr. Bc. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrované školy Cheb, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Termín kontroly: duben 2013

Zodpovídá:
PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb


14. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje – navýšení přiměřeného zisku dopravcům 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 997/10/12

- souhlasí s navýšením přiměřeného zisku dopravcům zabezpečujícím dopravní obslužnost Karlovarského kraje v režimu závazku veřejné služby o částku 0,50 Kč/km a to zpětně od 1.1.2012, dle návrhu

- 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., DPÚK a.s., Karel Vrbík a PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o., 
dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s. a Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


15. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 998/10/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: Sdružení II/221 Hroznětín, 
s vedoucím účastníkem sdružení Eurovia CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČO 45274924, 
a s účastníkem sdružení Algon, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČO 28420403, s nabídkovou cenou 357.237.364,-- Kč bez DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: Sdružení STRABAG + SWIETELSKY - Hroznětín, s vedoucím účastníkem sdružení Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, a s účastníkem sdružení Swietelsky stavební spol. s r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Západ, Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČO 48035599, s nabídkovou cenou 364.501.828,64 Kč bez DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: sdružení SMP – VHS 
– Hroznětín, s vedoucím účastníkem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO 40233308 a s účastníkem sdružení SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, IČO 27195147, s nabídkovou cenou 372.096.796,93 Kč bez DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“, Sdružení II/221 Hroznětín, s vedoucím účastníkem sdružení Eurovia CS, a.s., Národní 10, 
113 19 Praha 1, IČO 45274924 a s účastníkem sdružení Algon, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČO 28420403, s nabídkovou cenou 357.237.364,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: únor 2013

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


16. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 999/10/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: Sdružení STRABAG + SWIETELSKY – Obchvat Cheb, s vedoucím účastníkem sdružení Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744 
a s účastníkem sdružení Swietelsky stavební spol. s r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Západ, Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČO 48035599, s nabídkovou cenou 318.009.615,64 Kč bez DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: Sdružení II/214 JV obchvat Cheb, s vedoucím účastníkem sdružení Eurovia CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČO 45274924 a s účastníkem sdružení Algon, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČO 28420403, s nabídkovou cenou 323.719.286,-- Kč bez DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: Sdružení MTS + Herkul, Cheb, s vedoucím účastníkem Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, 
a s účastníkem sdružení Herkul a.s., Rybná 682/14, 110 01 Praha 1, IČO 25004638, s nabídkovou cenou 333.804.364,17 Kč bez DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“, Sdružení STRABAG + SWIETELSKY – Obchvat Cheb, s vedoucím účastníkem sdružení Strabag a.s., 
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, a s účastníkem sdružení Swietelsky stavební spol. 
s r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Západ, Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČO 48035599, 
s nabídkovou cenou 318.009.615,64 Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: únor 2013

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


17. Program obnovy venkova – změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1000/10/12
- schvaluje změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Mnichov v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 605/2012

Termín kontroly: 19.11.2012

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


18. Finanční příspěvek na pořádání IV. Oslav Mezinárodního dne seniorů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1001/10/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku Oblastní Charitě Ostrov na pořádání IV. Oslav Mezinárodního dne seniorů ve výši 13.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


19. Snížení kapacity Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1002/10/12

- schvaluje snížení kapacity Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, ze stávajícího počtu 108 lůžek na 105 lůžek od 1.1.2013

Zodpovídá:
JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku


20. Změna kapacity sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem poskytovaných organizací Sociální služby, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1003/10/12

- schvaluje pro rok 2013 změnu kapacity sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením 
a domov se zvláštním režimem poskytovaných organizací Sociální služby, příspěvková organizace takto:
domov pro osoby se zdravotním postižením - ze současného stavu 9 lůžek na 7 lůžek
domov se zvláštním režimem - ze současného stavu 78 lůžek na 80 lůžek

Zodpovídá:
Mgr. Jiří Hrubý, ředitel příspěvkové organizace Sociální služby






21. Stanovení kapacity v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace 
v souvislosti s registrací nové služby domovy se zvláštním režimem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1004/10/12

- schvaluje od 1.1.2013 stanovení kapacity nové sociální služby domov se zvláštním režimem a změnu kapacity sociální služby domov pro seniory v příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace takto:
domov se zvláštním režimem - ze současného stavu 0 lůžek na 25 lůžek
domov pro seniory - ze současného stavu 82 lůžek na 57 lůžek

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


22. Individuální projekt Karlovarského kraje "Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje" - dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1005/10/12

- schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytování služeb č. 283/2011 pro projekt "Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje"

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytování služeb č. 283/2011 pro projekt "Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje"

Termín kontroly: 19.11.2012

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


23. 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 subjektů k obeslání výzvou
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1006/10/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zajištění vybraných sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Karlovarském kraji“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění vybraných sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Karlovarském kraji“

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
člen: Bc. Miloslav Čermák			náhradník: Hana Hozmanová
člen: Ing. Jaroslav Bradáč                          	náhradník: Ing. Zdeněk Berka
člen: Ing. Václav Živný                              	náhradník: Josef Murčo
člen: Mgr. Jaroslav Borka                           	náhradník: Mgr. Jiří Holan
člen: Ing. Karel Jakobec                          	náhradník: Ing. Radomil Gold
člen: Ing. Jana Pilařová                               	náhradník: Nikol Wýstrachová
člen: Ing. Irena Šteflová                              	náhradník: Ing. Věra Tomsová
člen: Ing. Monika Sádlíková                       	náhradník: Ing. Karel Brandtl

Termín kontroly: prosinec 2012

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


24. Zadávací řízení "Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje" - změna složení hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1007/10/12

- schvaluje zrušení části usnesení č. RK 515/05/12, kterým jmenovala, v souladu s Předpisem rady kraje č. PR 01/2012, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem, hodnotící komisi 
na veřejnou zakázku "Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje" ve znění:

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka				- náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Ing. Petr Navrátil				- náhradník: JUDr. Martin Havel 
- člen: Ing. Jan Bureš					- náhradník: Ing. Petr Keřka
- člen: Bc. Miloslav Čermák				- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Ing. Miroslav Očenášek				- náhradník: Ing. Jozef Leško
- člen: Ing. Jan Horník					- náhradník: Ing. Josef Hora
- člen: Mgr. Bohdan Havel				- náhradník: Dalibor Stach

- schvaluje ve věci hodnocení veřejné zakázky „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje“ výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem, Předpis rady kraje 
č. PR 01/2012, z Čl. III odst. 1 související se jmenováním členů hodnotící komise z řady zastupitelů Karlovarského kraje a v souladu § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jmenuje složení hodnotící komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

členové komise:				náhradník:
- Mgr. Jaroslav Borka, zástupce kraje		- JUDr. Martin Havel, zástupce kraje
- Ing. Petr Navrátil, zástupce kraje 		- PaedDr. Vratislav Emler, zástupce kraje
- Bc. Miloslav Čermák, zástupce kraje 		- Ing. Václav Živný, občan kraje
- Ing. Jan Bureš, občan kraje			- Ing. Josef Hora, občan kraje
- Ing. Jan Horník, občan kraje			- Dalibor Stach, občan kraje
- Mgr. Bohdan Havel, občan kraje		- Ing. Petr Keřka, občan kraje	
- Ing. Miroslav Očenášek, úředník KUKK	- Ing. Jozef Leško, úředník KUKK

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


25. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z výkupu kovového šrotu příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1008/10/12

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků příspěvkové organizací Integrovaná střední škola Cheb 
v celkové výši 85.548,-- Kč, které příspěvková organizace získala prodejem kovového šrotu, na pokrytí mzdových nákladů a nákupu pohonných hmot spojených s odvozem kovového šrotu do sběrných surovin

Termín kontroly: leden 2013

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


26. Revokace usnesení č. RK 765/08/10 - Souhlas s pokácením stromů na pozemkové parcele 
č. 1003/1, 1472/1 a 1472/5 v k. ú. Stará Role, z důvodu plánované výstavby „Karlovy Vary 
– rekonstrukce ulice Závodu míru“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1009/10/12

- mění usnesení ze dne 12.08.2010 č. RK 765/08/10 následujícím způsobem:

Původní znění:
- souhlasí s pokácením 28 ks stromů dle „Soupisu dřevin určených ke kácení“ – na pozemkových parcelách ve vlastnictví Karlovarského kraje p.p.č. 1003/1, 1472/5 a č. 1472/1, v k. ú. Stará Role, obec Karlovy Vary z důvodu plánované výstavby „Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Závodu míru“ 
pro investora stavby město Karlovy Vary  
- ukládá odboru správy majetku KÚKK požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení

Nové znění:
- souhlasí s pokácením 28 ks stromů dle „Soupisu dřevin určených ke kácení“ – na pozemkových parcelách ve vlastnictví Karlovarského kraje p.p.č. 1003/1, 1472/5 a č. 1472/1, v k. ú. Stará Role, obec Karlovy Vary z důvodu plánované výstavby „Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Závodu míru“ 
pro investora stavby město Karlovy Vary s tím, že platnost souhlasu je do 31.12.2014
- ukládá Odboru správy majetku KÚKK požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení

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


27. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2018, k. ú. Karlovy Vary, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1010/10/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 2018, k. ú. Karlovy Vary, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které bude umístěno kabelové vedení NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-- Kč, bez DPH, stanovenou dohodou
- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou společností Montprojekt, a.s., IČO 28494032 (jako stranou oprávněnou)

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Mgr. Haně Švejstilové, uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Termín kontroly: prosinec 2012

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


28. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3258/3; 3258/1, k. ú. Sokolov, pro optický kabel, 
ve prospěch stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN siť Karlovarského kraje 
– Sokolov nemocnice“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


29. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1792/1; 2422/5; 1792/3, k. ú. Cheb, pro optický kabel, ve prospěch stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN siť Karlovarského kraje – Cheb nemocnice“ 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


30. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1011/10/12

- souhlasí s úplnou fyzickou likvidací celkem třech kusů movitého majetku ve správě příspěvkových organizací, a to Sociální služby, příspěvková organizace, Pedagogicko – psychologická poradna Karlovy Vary a Střední odborné učiliště Toužim, dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Mgr. Jiřímu Hrubému, řediteli Sociálních služeb, příspěvková organizace, PhDr. Jolaně Mižikarové, ředitelce Pedagogicko – psychologické poradny Karlovy Vary a Ing. Richardu Nykodymu, řediteli Středního odborného učiliště Toužim zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v návrhu

Termín kontroly: březen 2013

Zodpovídá:
Mgr. Jiří Hrubý, ředitel příspěvkové organizace Sociální služby
PhDr. Jolana Mižikarová, ředitelka p.o. Pedagogicko-psychologická poradna
Ing. Richard Nykodym, ředitel p.o. SOU Toužim






31. Změna účelu využití části příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1012/10/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozšíření účelu využití části příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnutého Římskokatolické farnosti Kraslice ve výši 
100.000,-- Kč na realizaci projektu: Přebuz, kostel sv. Bartoloměje – oprava střešního pláště a krovu kostela, a to na realizaci projektu: Přebuz, kostel sv. Bartoloměje – oprava střešního pláště a krovu kostela, oprava korunní římsy nad hlavním vchodem.

Termín kontroly: leden 2013

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


32. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2012 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1013/10/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení - navýšení příspěvku 
z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky 
v roce 2012 o částku 160.000,-- Kč městu Teplá na akci obnovy: Teplá, radnice č.p. 1 – oprava krovu, výměna střešní krytiny, odvodnění

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 875/08/12 ze dne 20.8.2012, a to tak: výše příspěvku uvedená v tabulce na 1. řádku ve 2. sloupci se mění z částky 635.000,-- Kč na částku 795.000,-- Kč 
na akci obnovy: Teplá, radnice č.p. 1 – oprava krovu, výměna střešní krytiny, odvodnění

Termín kontroly: leden 2013

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


33. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Lokti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1014/10/12

- schvaluje 
1)	poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Lokti ve výši 25.000,-- Kč na pořádání konference „Proměny sídelní krajiny Krušnohoří“ konané ve dnech 22. - 23.10.2012 v Jáchymově

2)	znění smlouvy o partnerství při pořádání konference „Proměny sídelní krajiny Krušnohoří“, 
která se bude pořádat v rámci projektu Hornická kulturní krajina Krušnohoří, ve dnech 22. - 23.10. 2012 
v Jáchymově mezi Karlovarským krajem a Národním památkovým ústavem dle předloženého návrhu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvu o partnerství 
k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 19.11.2012

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


34. Podání přihlášky ochranné známky loga a claimu "Živý kraj" k Úřadu průmyslového vlastnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1015/10/12

- schvaluje podání přihlášky ochranné známky loga a claimu "Živý kraj" k Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu předložit hejtmanovi přihlášku k registraci ochranné známky k podpisu a realizovat veškeré kroky spojené 
s podáním přihlášky ochranné známky loga a claimu "Živý kraj"

Termín kontroly: leden 2013

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


35. Výdaje spojené s dokončením a otevřením Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu 
v nemocnici Karlovy Vary a zahájení 1. etapy centralizace nemocnice  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1016/10/12

- schvaluje použití části investičních prostředků z 50 mil. Kč alokovaných na odboru investic 
a grantových schémat na projekt centralizace v maximální výši 15 mil. Kč na úhradu výdajů spojených se zprovozněním, stěhováním a dokončovacími pracemi souvisejícími s Pavilonem akutní medicíny 
a centrálního vstupu

- pověřuje MUDr. Václava Larvu, uvolněného člena zastupitelstva, k podpisu faktur dle výše uvedeného bodu

Termín kontroly: březen 2013

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


36. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1017/10/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Univerzitě J. E. Purkyně v celkové výši 66.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů studia pro výchovné poradce základních a středních škol 
v Karlovarském kraji včetně uzavření smlouvy

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

Termín kontroly: leden 2013

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


37. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu přátel Josefa Masopusta o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1018/10/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu přátel Josefa Masopusta o.s. 
ve výši 50.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Pohár Josefa Masopusta" včetně uzavření smlouvy

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

Termín kontroly: leden 2013

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


38. Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání 
ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1019/10/12

- schvaluje s účinností od 1. listopadu 2012 Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se 
ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem dle přílohy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit pravidla k podpisu hejtmanovi, zveřejnit je na webových stránkách Karlovarského kraje a seznámit s nimi ředitele středních škol zřizovaných Karlovarským krajem

Termín kontroly: 19.11.2012

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


39. Změna v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1020/10/12

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2013 navýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně a ve školní jídelně – výdejně, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, a to z 200 na 230
- 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 uvedené příspěvkové organizace o tomto usnesení

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

Termín kontroly: 19.11.2012

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


40. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1021/10/12

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu 
u příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

- ukládá příspěvkové organizaci Odborné učiliště Horní Slavkov odvod do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně tím, že převedla ze svého rezervního fondu do investičního fondu více finančních prostředků, než rozhodl zřizovatel, a to ve výši 176.477,62 Kč

- schvaluje prominutí uvedeného odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši

- schvaluje snížení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov 
s účinností od 1. listopadu 2012 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení a realizovat úkoly spojené se snížením osobního příplatku

Termín kontroly: 19.11.2012

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


41. Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1022/10/12

- schvaluje zvýšení osobních příplatků ředitelům následujících příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem s účinností od 1. listopadu 2012 
dle návrhu

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Střední průmyslová škola Ostrov
Dětský domov Aš
Dětský domov Plesná
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovat úkoly spojené se zvýšením osobních příplatků

Termín kontroly: 19.11.2012

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


42. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 37. výzva, prioritní osa 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1023/10/12

- souhlasí s kladným ohodnocením žádosti v rámci 37. výzvy - prioritní osy 1 "Varovný protipovodňový systém pro obec Libá"

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


43. Vyjádření k oznámení záměru „Plesná III/21240 - státní hranice“ podle § 6 odst. 7 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1024/10/12

- projednala oznámení záměru „Plesná III/21240 - státní hranice“ a vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „Plesná III/21240 - státní hranice“ souhlasí, za podmínky, 
že při rozhodování o konečné podobě záměru budou dodržovány platné právní předpisy, respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy a dodržena navržená kompenzační opatření uvedená 
v oznámení záměru na str. 64-66.

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


44. 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.


45a. Poskytnutí daru Střední škole, základní škole a mateřské škole Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1025/10/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 11.016,-- Kč Střední škole, základní škole a mateřské škole Kraslice 
na pořízení dvou pracovních stolů

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana



45b. Schválení doplnění projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ 
v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


