Usnesení ze 34. jednání RKK dne 22.10.2012

22.10.2012		Strana 1 (celkem 17)

	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 34. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. října 2012 v salónku restaurace Hostinec na statku, 363 01 Jakubov    
v době od 10:20 do 11:02 hodin 


Přítomni:   	JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Havel
Omluveni:		PaedDr. Novotný
Další zúčastnění:	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 22.10.2012
RK 1031/10/12
2.
Poskytnutí daru na organizační zajištění turnaje ve volejbale zaměstnanců KKN a.s.
RK 1032/10/12
3.
Rozpočtové změny
RK 1033/10/12
4.
Tisková oprava usnesení č. RK 986/10/12 o schválení rozpočtové změny 
RK 1034/10/12
5.
Technické zhodnocení nemovitého majetku Karlovarského kraje Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
RK 1035/10/12
6.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 929/2011
RK 1036/10/12
7.
Program obnovy venkova – změna v realizované akci
RK 1037/10/12
8.
Projekt Cyklostezka Ohře II – Dodatek smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801  
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 1038/10/12
9.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou soutěž pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery 
pro rok 2013
RK 1039/10/12
10.
Navýšení kapacity Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
RK 1040/10/12
11.
Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace
RK 1041/10/12
12.
Aktualizace transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
RK 1042/10/12
13.
Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji - navýšení prostředků na službu sociální rehabilitace
RK 1043/10/12
14.
Schválení výsledků jednacích řízení bez uveřejnění v rámci individuálního projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji
RK 1044/10/12
15.
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“ 
RK 1045/10/12
16.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3258/3; 3258/1, 3258/4, k. ú. Sokolov, pro optický kabel, ve prospěch stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN síť Karlovarského kraje – Sokolov nemocnice“ 
RK 1046/10/12
17.
Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2012
RK 1047/10/12
18.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1
RK 1048/10/12
19.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2
RK 1049/10/12
20.
Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu 
RK 1050/10/12
21.
Veletrhy cestovního ruchu na I. čtvrtletí roku 2013
RK 1051/10/12
22.
Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu Ministerstva kultury České republiky "Podpora pro památky UNESCO"
RK 1052/10/12
23.
Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství mezi Karlovarským krajem 
a Klášterem premonstrátů Teplá
RK 1053/10/12
24.
Schválení přijetí finančních příspěvků města Abertamy a města Horní Blatná 
na zpracování nominační dokumentace v rámci projektu "Hornická kulturní krajina Krušnohoří - Montanregion Erzgebirge"
RK 1054/10/12
25.
Schválení přijetí peněžitých darů na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“ 
RK 1055/10/12
26.
Odměna PhDr. Evě Žákové
RK 1056/10/12
27.
Změna platu ředitelce příspěvkové organizace 
RK 1057/10/12
28.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 
RK 1058/10/12
29.
Informace o situaci v příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
RK 1059/10/12
30.
Vyjádření k oznámení záměru „VTE Krásné Údolí“ podle § 6 odst. 7 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
bez usnesení
31a
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
bez usnesení
31b
Předpis rady kraje „Pravidla pro přípravu a uzavírání smluv Karlovarským krajem a jejich evidenci“
RK 1060/10/12








	JUDr. Martin Havel v. r.
náměstek hejtmana
Karlovarského kraje

PaedDr. Vratislav Emler v. r.
            ověřovatel



 		 	                
   



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 31 a)      Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

bod č. 31 b)      Předpis rady kraje „Pravidla pro přípravu a uzavírání smluv Karlovarským krajem a jejich evidenci“



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.10.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1031/10/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.10.2012

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Poskytnutí daru na organizační zajištění turnaje ve volejbale zaměstnanců KKN a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1032/10/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 10.000,-- Kč odborové organizaci KKN a.s. na organizační zajištění turnaje ve volejbale zaměstnanců KKN a.s.

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1033/10/12

- schvaluje 



Rozpočtovou změnu č.  442/2012
- 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.

Rozpočtovou změnu č. 443/2012
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 3.350.000,-- Kč, do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje.  Finanční prostředky jsou určeny pro tvorbu nového turisticko informačního portálu na podporu značky „Živý kraj, jako turistické destinace“.

Rozpočtovou změnu č. 444/2012
- navýšení financování v částce 21.761.010,25 Kč zapojením finančních prostředků z úvěru z důvodu zajištění financování akce „Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ 

Rozpočtovou změnu č. 445/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje za období 07 – 09/2012 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 3.534,91 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 446/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků za období 07 – 09/2012 do rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.995,27 Kč. Projekt je realizován 
a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 447/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za období 07 – 09/2012 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 174.272,55 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to:

•	Zvláštní účet Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1	               24.124,04 Kč
•	Zvláštní účet Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1 II.                    24.366,96 Kč
•	Zvláštní účet Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2                         28.935,07 Kč
•	Zvláštní účet Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2 II.                      6.362,86 Kč
•	Zvláštní účet Další vzdělávání pracovníků škol	 OP VK 1.3                     32.750,02 Kč
•	Zvláštní účet Další vzdělávání pracovníků škol OP VK 1.3 II.                  12.624,38 Kč
•	Zvláštní účet Podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2       44.068,31 Kč
•	Zvláštní účet TP OP VK 5.1                                                                            797,84 Kč
•	Zvláštní účet TP OP VK 5.2                                                                            154,33 Kč
•	Zvláštní účet TP OP VK 5.3                                                                              88,74 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Celkem                                                                                                     174.272,55  Kč

Rozpočtovou změnu č. 448/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšování řídících procesů ve školách za období 07 – 09/2012 do rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.788,43 Kč. Projekt je realizován 
a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Rozpočtovou změnu č. 449/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s novými volbami 
do zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří

Rozpočtovou změnu č. 450/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru zdravotnictví do Odboru projektového řízení a informatiky
Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 79.800,-- Kč. Finanční prostředky budou využity 
na implementaci databázové aplikace T-WIST Evidence poskytovatelů zdravotních služeb.

Rozpočtovou změnu č. 451/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 13.000,-- Kč. Jedná se 
o neinvestiční příspěvek pro Oblastní charitu Ostrov na pořádání IV. oslav Mezinárodního dne seniorů. 

Rozpočtovou změnu č. 452/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.769.784,60 Kč z titulu přijetí 6. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.), 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. 453/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovaných a financovaných v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost za období 07 – 09/2012 v celkové výši 14.816,68 Kč:

-	OP LZZ IV. – projekt Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje
ve výši 3.737,21 Kč
-	OP LZZ V. – projekt V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby ve výši 
1.084,33 Kč
-	OP LZZ VI. – projekt Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje ve výši 39,16 Kč
-	OP LZZ VII. – projekt Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji ve výši 3.782,84 Kč 
-	OP LZZ VIII. – projekt Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji ve výši 6.173,14 Kč

Rozpočtovou změnu č. 454/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru životního prostředí a zemědělství do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 700.000,-- Kč z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb na demolici budov bývalých stájí

Rozpočtovou změnu č. 455/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 13.000,-- Kč v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium a obchodní akademii Mariánské Lázně 
na úhradu reprezentace školy v zahraničí (Bratislava) na veletrhu fiktivních firem, který se koná ve dnech 28.- 30. listopadu 2012.

Rozpočtovou změnu č. 456/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 20.000,-- Kč v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary na realizaci akce „Srovnání kurikula a evaluace výstupů vzdělávání gastronomických oborů 
ve vzdělávacích systémech Bavorska a ČR“.

Rozpočtovou změnu č. 457/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 66.000,-- Kč z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem – Pedagogická fakulta na částečné pokrytí výdajů studia pro výchovné poradce základních 
a středních škol v Karlovarském kraji na třetí semestr studia. 

Rozpočtovou změnu č. 458/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000,-- Kč z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro Klub přátel Josefa Masopusta, o.s. na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Pohár Josefa Masopusta“. 

Rozpočtovou změnu č. 459/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 2.000.000,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro projekt Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby 
se zdravotním postižením PATA Hazlov 2. etapa akce č. 4143.
Jedná se o zajištění financování přípravy tohoto projektu, připravovaného k realizaci a financování 
v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace, podporovaná aktivita 3.1 a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb 
v jiné typy sociálních služeb. 

Rozpočtovou změnu č. 460/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 97.893,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského na úhradu výdajů vyplývajících z neplnění reklamačních povinností firmy STIOB s.r.o., která rekonstruovala byty pro chráněné bydlení, jednalo se o dílčí aktivitu projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.).

Termín kontroly: 19.11.2012

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


4. Tisková oprava usnesení č. RK 986/10/12 o schválení rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1034/10/12

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 986/10/12 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 422/2012, a to tak, že se vypouští text „přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně“ a místo něj se vkládá text „přijaté vratky v rámci závěrečného vyúčtování“, takže text dané rozpočtové změny 
po tiskové opravě usnesení zní: 

Rozpočtovou změnu č. 422/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 12,-- Kč zapojením přijaté vratky v rámci závěrečného vyúčtování 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

Další text usnesení se nemění.

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


5. Technické zhodnocení nemovitého majetku Karlovarského kraje Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1035/10/12

- souhlasí, aby nájemce KKN a.s., provedl technické zhodnocení najatého nemovitého majetku - pavilónu C v nemocnici Cheb realizací vzduchotechniky operačních sálů v rámci akce "Nemocnice Cheb, rekonstrukce vnějšího pláště pavilónu C"

- souhlasí, aby v souladu s § 28, odst. 3, zák. 586/1992 Sb., v platném znění, bylo technické zhodnocení 
ve výši 952.688,-- Kč realizované na nemovitém majetku Karlovarského kraje rekonstruováním vzduchotechniky operačních sálů pavilonu B, odepisováno Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 929/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1036/10/12

- schvaluje znění Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o.)

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o.)

Termín kontroly: leden 2013

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


7. Program obnovy venkova – změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1037/10/12

- schvaluje změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Citice v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 574/2012

Termín kontroly: prosinec 2012

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


8. Projekt Cyklostezka Ohře II – Dodatek smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801  o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1038/10/12

- schvaluje Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu Cyklostezka Ohře II

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu Cyklostezka Ohře II

Termín kontroly: leden 2013

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


9. Příprava zadávacího řízení na veřejnou soutěž pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1039/10/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné soutěže dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013 

- schvaluje text zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery včetně formuláře žádosti, dohody o budoucí spolupráci, čestného prohlášení a příloh pro rok 2013 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení návrhů projektů v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013 dle přílohy
č. 4 tohoto materiálu 

- schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí podpory z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje pro rok 2013 

- pověřuje ředitelku Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. vyhlásit veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013

Termín kontroly: prosinec 2012

Zodpovídá:
Ing. Jana Michková, ředitelka příspěvkové organizace Karlovarská agentury rozvoje podnikání




10. Navýšení kapacity Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1040/10/12

- schvaluje navýšení kapacity Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace ze stávajícího počtu 52 lůžek na 54 lůžek od 1.12.2012

Zodpovídá:
Bc. Alfréd Hlušek, ředitel příspěvkové organizace Domov pro seniory v Perninku


11. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov pro osoby 
se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1041/10/12

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly č. j. 272/KN/12 provedené odborem kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje u příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


12. Aktualizace transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1042/10/12

- schvaluje změny transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, ke dni 3.10.2012

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace změny transformačního plánu ke dni 3.10.2012 zaznamenat formou revizí textu 
do transformačního plánu

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá:
Daniel Lindenberg, ředitel příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


13. Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji - navýšení prostředků na službu sociální rehabilitace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1043/10/12

- schvaluje důvody pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění dodatečných služeb od občanského sdružení Rytmus - sociální služba sociální rehabilitace

Termín kontroly: únor 2013

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


14. Schválení výsledků jednacích řízení bez uveřejnění v rámci individuálního projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1044/10/12

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro okres Cheb“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Joker o.s., Karlova 392/17, 350 02 Cheb, IČO 26656892, s nabídkovou cenou 10.186.560,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro okres Sokolov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Školní 737, 357 35 Chodov, IČO 27989364, 
s nabídkovou cenou 10.962.000,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením pro okres Karlovy Vary“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Farní charita Karlovy Vary, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, IČO 49753053, s nabídkovou cenou 5.481.000,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji pro osoby s duševním onemocněním“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 48678767, s nabídkovou cenou 4.110.750,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním pro okres Karlovy Vary“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav, 
IČO 48678767, s nabídkovou cenou 5.358.989,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Rytmus, o.s., Londýnská 81, 120 00 Praha 2, IČO 61383783, s nabídkovou cenou 6.263.040,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejné zakázky mezi Karlovarským krajem a výše uvedenými vítězi jednacích řízení bez uveřejnění po uplynutí lhůty pro dobrovolné oznámení zadavatele o záměru uzavřít smlouvy s vítězi ve Věstníku veřejných zakázek

Termín kontroly: leden 2013

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

15. 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“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1045/10/12

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1792/1; 2422/5; 1792/3; 1449/1, k. ú. Cheb, které jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) 
a společností Telefónica Czech Republic, a.s., zastoupenou společností EPLcond, s.r.o., IČO 26346575 (jako stranou oprávněnou), na základě plné moci ze dne 28.6.2010 pro uložené kabely elektronických komunikací v rámci stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN síť Karlovarského kraje 
– Cheb nemocnice“, a to za jednorázovou úhradu ve výši 3.600,-- Kč včetně DPH

Termín kontroly: prosinec 2012

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


16. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3258/3; 3258/1, 3258/4, k. ú. Sokolov, pro optický kabel, ve prospěch stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN síť Karlovarského kraje – Sokolov nemocnice“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1046/10/12

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3258/3; 3258/1, 3258/4, k. ú. Sokolov, které jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) 
a společností Telefónica Czech Republic, a.s., zastoupenou společností EPLcond, s.r.o., IČO 26346575 (jako stranou oprávněnou), na základě plné moci ze dne 28.6.2010 pro uložené kabely elektronických komunikací v rámci stavby „Přípojka sítě elektronických komunikací pro MAN síť Karlovarského kraje 
– Sokolov nemocnice“, a to za jednorázovou úhradu ve výši 2.400,-- Kč včetně DPH

Termín kontroly: prosinec 2012

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


17. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1047/10/12

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na výkupy pozemků z podprogramu 298226 
- Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů

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


18. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1048/10/12
- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 2897/45  v k. ú. Ostrov nad Ohří, silnice č. II/221 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1459-37/2010 
ze dne 29.03.2010 (umístění inženýrských sítí – VTL plynovod), a to za jednorázovou úhradu 500,-- Kč 
+ DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, bez úhrady ve výši 2.000,-- Kč + DPH za administrativní náklady za vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 950 v k. ú. Dolní Nivy, silnice 
č. III/21037 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 187-43/2012 ze dne 21.05.2012 (umístění inženýrských sítí – kabel kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč 
+ DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč 
+ DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1795/1 v k. ú. Krajková, silnice 
č. III/21030 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 612-42/2012 ze dne 26.03.2012 (umístění inženýrských sítí – kabel kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč 
+ DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč 
+ DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 2783 v k. ú. Tachovská Huť, silnice 
č. III/20175 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 171-6275/2011 
ze dne 08.08.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

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

Termín kontroly: duben 2013

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


19. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1049/10/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 544  v k. ú. Kolová, silnice č. III/20811 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republik, a.s., dle geometrického plánu č. 694-16/2012 ze dne 09.05.2012 (umístění inženýrských sítí – přeložka telefonního kabelu), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene 
ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 3130/1 v k. ú. Nejdek, silnice 
č. III/21047 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republik, a.s., dle geometrického plánu 
č. 1651-44/2012 ze dne 14.06.2012 (umístění inženýrských sítí – přípojka telekomunikačního kabelu), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH
- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1972/1 v k. ú. Abertamy, silnice 
č. II/219 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 507-161/2009 ze dne 14.09.2009 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení 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. 245/1 v k. ú. Hlavno, silnice č. III/21218 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 0192-8570/2012 ze dne 31.05.2012 (umístění inženýrských sítí – zemní kabel vedení kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 865/14 v k. ú. Boží Dar, silnice 
č. II/219 ve prospěch města Boží Dar dle geometrického plánu č. 577-1036/2008 ze dne 11.05.2009 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč 
+ DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011

- 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: duben 2013

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


20. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1050/10/12

- ruší Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu schválené usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1298/12/09 ze dne 17.12.2009

- souhlasí se zrušením Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu i pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích schválené usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 111/04/10 ze dne 15.4.2010

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

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

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení tato Pravidla i pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, zveřejnit schválená Pravidla na webových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 19.11.2012

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


21. Veletrhy cestovního ruchu na I. čtvrtletí roku 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1051/10/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh veletrhů 
a prezentací Karlovarského kraje v I. čtvrtletí roku 2013

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

Termín kontroly: březen 2013

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


22. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu Ministerstva kultury České republiky "Podpora pro památky UNESCO"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1052/10/12

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2013 z programu Ministerstva kultury České republiky "Podpora pro památky UNESCO" na dopracování česko německé nominační dokumentace pro podání přeshraniční nominace statku "Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge" na zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, předložit zpracovanou žádost 
o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi a zajistit odeslání této žádosti

Termín kontroly: leden 2013

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


23. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství mezi Karlovarským krajem a Klášterem premonstrátů Teplá

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1053/10/12

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě na projekt „Revitalizace kláštera Teplá“, ev. č. smlouvy 194/2009 
ze dne 27.4.2009 uzavřené mezi Karlovarským krajem a Klášterem premonstrátů Teplá ve znění 
dle přílohy

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit podepsání dodatku

Termín kontroly: leden 2013

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


24. Schválení přijetí finančních příspěvků města Abertamy a města Horní Blatná na zpracování nominační dokumentace v rámci projektu "Hornická kulturní krajina Krušnohoří - Montanregion Erzgebirge"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1054/10/12

- schvaluje 1) přijetí finančního příspěvku ve výši 82.729,-- Kč od města Abertamy na úhradu části nákladů souvisejících se zajištěním zpracování nominační dokumentace v rámci projektu "Hornická kulturní krajina Krušnohoří - Montanregion Erzgebirge"

- schvaluje 2) přijetí finančního příspěvku ve výši 114.525,-- Kč od města Horní Blatná na úhradu části nákladů souvisejících se zajištěním zpracování nominační dokumentace v rámci projektu "Hornická kulturní krajina Krušnohoří - Montanregion Erzgebirge"

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí příspěvku dle návrhu

- zmocňuje Ing. Evu Valjentovou podpisem těchto smluv

Termín kontroly: únor 2013

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


25. Schválení přijetí peněžitých darů na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1055/10/12

- schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 1.500,-- Kč od Vladimíra a Marcely Lažanských, 
kteří jsou vlastníky zámku Chyše, na úhradu nákladů na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“

- schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 2.000,-- Kč od Národního památkového ústavu, který spravuje hrad a zámek Bečov, na úhradu nákladů na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“

- schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 1.500,-- Kč od Pavla Palackého, který je vlastníkem Horního hradu, na úhradu nákladů na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“

- schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 1.500,-- Kč od občanského sdružení Hartenberg, o.s., které se podílí na obnově hradu Hartenberg, na úhradu nákladů na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“
- schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 1.500,-- Kč od obecně prospěšné společnosti Hrad Loket, o.p.s., která spravuje hrad Loket, na úhradu nákladů na zajištění soutěže „S památkami Karlovarského kraje 2012“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit zpracování darovacích smluv dle přiložené vzorové smlouvy a tyto předložit hejtmanovi k podpisu

Termín kontroly: leden 2013

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


26. Odměna PhDr. Evě Žákové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1056/10/12

- schvaluje výši odměny za 3. čtvrtletí 2012 PhDr. Evě Žákové, za výkon funkce ředitelky příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary, dle návrhu

Termín kontroly: 19.11.2012

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


27. Změna platu ředitelce příspěvkové organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1057/10/12

- schvaluje novou výši platu ředitelce příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace pí Olze Pokorné, DiS. s účinností od 1.11.2012

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením

Termín kontroly: 19.11.2012

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


28. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1058/10/12

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Karlovy Vary na dofinancování výdajů na platy a související odvody v roce 2012 
v celkové výši 307.300,-- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: prosinec 2012

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


29. Informace o situaci v příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1059/10/12

- bere na vědomí informaci o situaci v příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb dle návrhu

Termín kontroly: květen 2013

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


30. Vyjádření k oznámení záměru „VTE Krásné Údolí“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


31a) Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


31b) Předpis rady kraje „Pravidla pro přípravu a uzavírání smluv Karlovarským krajem a jejich evidenci“.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1060/10/12

- schvaluje předpis rady kraje „Pravidla pro přípravu a uzavírání smluv Karlovarským krajem a jejich evidenci“

Termín kontroly: 19.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


