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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 33. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. října 2012 (mimo řádný termín)   
v době od 8:05 do 9:35 hodin 


Přítomni:        	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Mgr. Vydrová, Ing. Divišová, Ing. Šalátová	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Schválení aktuálního znění Smlouvy o poskytnutí dotace, k projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko saském regionu“ 
RK 1026/10/12
2.
Schválení doplnění projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
RK 1027/10/12
3.
Nákup elektřiny na Energetické burze Kladno 
- žádost o zařazení do evidence účastníků obchodovaní elektřiny
- plná moc
RK 1028/10/12
4.
Jmenování ředitele příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary 
a stanovení jeho platu
RK 1029/10/12
5.
Dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitostí 
RK 1030/10/12




JUDr. Martin Havel, v z.
hejtmana
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.


1. Schválení aktuálního znění Smlouvy o poskytnutí dotace, k projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko saském regionu“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1026/10/12

- schvaluje aktuální znění Smlouvy o poskytnutí dotace, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko saském regionu“ kofinancovaného z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko saském regionu“ kofinancovaného z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Termín kontroly: leden 2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1027/10/12

- schvaluje doplnění projektu „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ o: 
1. zmapování stejnou metodikou i úsek Mariánskolázeňska (Kosí a Huťský potok a Tichá) pro křídlatky 
a netýkavku - max. 60 tis. Kč + DPH
2. rozšíření IS Heracleum o úsek Mariánskolázeňska (Kosí a Huťský potok a Tichá) pro křídlatky, netýkavku a doplnit data o již zmapovaném výskytu bolševníku - max. 100 tis. Kč + DPH
3. vytvoření nástroje umožňujícího analyzovat prostorové vztahy lokalit jednotlivých rostlin 
doplnění projektu nevyžaduje navýšení původně schváleného finančního krytí realizace projektu

Termín kontroly: prosinec 2012

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


3. Nákup elektřiny na Energetické burze Kladno 
- žádost o zařazení do evidence účastníků obchodovaní elektřiny
- plná moc

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1028/10/12

- souhlasí s podáním žádosti o zařazení do evidence účastníků obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávek elektřiny Energetické burzy dle přílohy

- souhlasí s udělením plné moci společnosti MM TRADER CZ, a.s., IČO 26419521 k zastupování 
při uzavírání burzovních obchodů s elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny, uzavřených 
v souladu s Burzovními pravidly ČMKBK, s Pravidly obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a s příkazy zmocnitele, na Českomoravské komoditní burze Kladno, se sídlem Kladno, Nám. Sítná 3105,  IČO 49546392, (dále ČMKBK), dle přílohy

- pověřuje náměstka hejtmana, Mgr. Jaroslava Borku, podpisem žádosti a plné moci za Karlovarský kraj dle tohoto usnesení

Termín kontroly: 05.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


4. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary a stanovení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1029/10/12

- jmenuje PaedDr. Vratislava Emlera do funkce ředitele příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary s účinností 1.11.2012

- určuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary, ve výši dle návrhu

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

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

Termín kontroly: 19.11.2012

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


5. Dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitostí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1030/10/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Dodatku 
ke Smlouvě o nájmu nemovitostí ev. č. M 062/2006 ze dne 1. ledna 2007 mezi Karlovarským krajem 
a Nemos s.r.o. ve variantě:

Smlouva uzavírána mezi Karlovarským krajem jako pronajímatelem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a Nemos Sokolov s.r.o.

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá:
Mgr. Johana Vydrová, odbor legislativní a právní 


