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	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

ze 35. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 5. listopadu 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:15 do 11:09 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, Mgr. Borka, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (od 8:20 hod.) (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluvena:		Ing. Valjentová 
Přizvaní:	Ing. Pavlas, Mgr. Šperglová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová
	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.11.2012
RK 1061/11/12
2.
Rozpočtové změny
RK 1062/11/12
3.
Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Hranicích
RK 1063/11/12
4.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
RK 1064/11/12
5.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Sociální služby
RK 1065/11/12
6.
Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2012 příspěvkové organizaci Muzeum Cheb
RK 1066/11/12
7.
Kontrola plnění příjmů a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 
od 1.1.2012 do 30.9.2012
RK 1067/11/12
8.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ 
– schválení 3. kola výzvy
RK 1068/11/12
9.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji II“ – schválení 3. kola výzvy
RK 1069/11/12
10.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání – schválení 4. kola výzvy
RK 1070/11/12
11.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání  - schválení statutu výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 4. kola výzvy 
RK 1071/11/12
12.
Informace o průběhu daňové kontroly projektu Technické pomoci reg. č. CZ.1.07/5.1.00/04.0064 a vyměřeném odvodu za porušení rozpočtové kázně 
RK 1072/11/12
13.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:
„Oprava a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary“
RK 1073/11/12
14.
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary
RK 1074/11/12
15.
Návrh na udělení dotace pro rok 2012 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro město Bochov - SEA a NATURA 2000 
RK 1075/11/12
16.
Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa, část II“
RK 1076/11/12
17.
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace
RK 1077/11/12
18.
Odměna k životnímu jubileu Ing. Pavlu Novákovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
RK 1078/11/12
19.
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, neuskutečnit nabídku sanitního vozidla Land Rover
RK 1079/11/12
20.
Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje
RK 1080/11/12
21.
Zrušení usnesení č. RK 275/03/12 ze dne 19.03.2012 – Prodej nemovitosti 
v majetku Karlovarského kraje - objekt bez čp/če na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše 
v k.ú. Dřenice u Chebu
RK 1081/11/12
22.
Zrušení usnesení č. RK 914/09/12 ze dne 03.09.2012 - Schválení smlouvy 
o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Most 006 25-1 Horní Tašovice“ a opětovné schválení této smlouvy dle nové žádosti
RK 1082/11/12
23.
Zrušení usnesení č. RK 922/09/12 ze dne 3.9.2012 a schválení nového usnesení 
- Smlouva o smlouvě budoucí darovací – podpora samostatného bydlení Kynšperk nad Ohří
RK 1083/11/12
24.
Zrušení usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 689/07/12 ze dne 9.7.2012 
a schválení nového usnesení - Darovací smlouva na darování technického zhodnocení a movitých věcí – podpora samostatného bydlení město Sokolov
RK 1084/11/12
25.
Darovací smlouva technického zhodnocení – podpora samostatného bydlení město Luby
RK 1085/11/12
26.
Darování movitého majetku kraje – hudební nástroje městu Kraslice
RK 1086/11/12
27.
Udělení souhlasu vlastníka s realizací opatření v rámci projektu “Omezení výskytu invazních druhů v Karlovarském kraji“
RK 1087/11/12
28.
Bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku obce Kyselka do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Kyselka 
RK 1088/11/12
29.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 175/5 a p.p.č. 175/9 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
staženo
30.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/217 včetně pozemků v k.ú. Hranice u Aše
RK 1089/11/12
31.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 
– pozemky p.p.č. 244/1 a p.p.č. 244/2 v k.ú. Střížov u Chebu 
RK 1090/11/12
32.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
RK 1091/11/12
33.
Žádost manželů Šustrových o odkoupení nemovitosti v majetku Karlovarského kraje
RK 1092/11/12
34.
Změna účelu využití části příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012
RK 1093/11/12
35.
Nové obory vzdělání ve středních školách
RK 1094/11/12
36.
Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1095/11/12
37.
Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
staženo
38.
Poskytnutí finančních příspěvků na pořádání přehlídek trofejí zvěře v roce 2012
RK 1096/11/12
39a
Zpráva z auditu operace č. OP/09/2012 akce: "Modernizace letiště Karlovy Vary 
- III. etapa, 2. část - Výstavba nové odbavovací haly"
RK 1097/11/12











PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

PaedDr. Vratislav Emler v. r.
ověřovatel



 		









            
   


















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Václava Larvu 
- PaedDr. Vratislava Emlera


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 39 a)	Zpráva z auditu operace č. OP/09/2012 akce: "Modernizace letiště Karlovy Vary 
- III. etapa, 2. část - Výstavba nové odbavovací haly"

Staženo z programu:

bod č. 29	 	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků 
p.p.č. 175/5 a p.p.č. 175/9 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní

bod č. 37		Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.11.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1061/11/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1062/11/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 461/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 166.370,50 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace a o částku 612.000,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky na základě předložené žádosti o platbu za realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje, financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Rozpočtovou změnu č. 462/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru ekonomického zpět do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 85.000,-- Kč, jedná se o nevyčerpané prostředky určené na úhradu cestovních náhrad pro projekt CROSS-DATA schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Rozpočtovou změnu č. 463/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.846.921,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (rozpis dotací pro střední školy je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 464/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti celkem ve výši 13,-- Kč  do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně 
při realizaci projektu OP VK oblast podpory 5.1 - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Karlovarském kraji II. etapa:
1. platební výměr č. j. 268703/12/128980402142 ze dne 16.10.2012 vydaný Finančním úřadem 
v Karlových Varech – státní rozpočet
2. platební výměr č. j. 268735/12/128980402142 ze dne 16.10.2012 vydaný Finančním úřadem 
v Karlových Varech – Národní fond

Rozpočtovou změnu č. 465/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
k financování dalších projektů GG OP VK 1.1 zapojením vratky ve výši 1.678,-- Kč (investiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, realizovaného Střední zdravotnickou školou 
a vyšší odbornou školou zdravotnickou Karlovy Vary, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 466/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
k financování dalších projektů GG OP VK 1.1 zapojením vratky ve výši 40.740,-- Kč (investiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání, realizovaného Střední lesnickou školou Žlutice, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 467/2012
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 28.800,-- Kč z titulu přijetí zálohy investiční 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. 468/2012
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 180.700,-- Kč. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově ve výši 180.700,-- Kč a snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace ve výši 180.700,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 469/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 v celkové částce ± 35.463,50 Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují základní školu mimo obec trvalého pobytu za 1. pololetí roku 2012.

Rozpočtovou změnu č. 470/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 13.822,87 Kč (568,73 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 4.999,74 Kč (205,71 EUR) a investiční účelové dotace ve výši 8.823,13 Kč (363,02 EUR) z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 471/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 12.233,-- Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu ve výši 12.233,-- Kč a zároveň zvýšení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizaci ve výši 12.233,-- Kč, z důvodu, že skutečné odpisy za rok 2012 budou vyšší o tuto částku než schválený odpisový plán.

Rozpočtovou změnu č. 472/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 v celkové částce ± 240.620,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov.

Rozpočtovou změnu č. 473/2012
  - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.311.431,98 Kč z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ VI.), 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
  - přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši ± 15.000,-- Kč k zajištění mzdových výdajů projektu

Rozpočtovou změnu č. 474/2012
  - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.069.274,88 Kč z titulu přijetí 3. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.), 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. 475/2012
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2011 
ve výši ± 400.000,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu realizace projektu „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“

Rozpočtovou změnu č. 476/2012
- změna charakteru rozpočtových prostředků Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.092.975,-- Kč z investičních na neinvestiční v rámci akce „Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby“ na vybavení budovy

Rozpočtovou změnu č. 477/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 12.890,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Mateřská škola Krásné Údolí 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.

Rozpočtovou změnu č. 478/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 202.585,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělskou školu Dalovice.

Rozpočtovou změnu č. 479/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 13.320.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování přímých výdajů ve IV. čtvrtletí 2012 ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: prosinec 2012

Zodpovídá:
Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení


3. Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Hranicích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1063/11/12

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 60.000,-- Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory 
v Hranicích

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1064/11/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 250.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary na náklady spojené 
s výměnou oken v administrativní části budovy

Zodpovídá:
Mgr. Ladislav Novák, ředitel p.o. Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Sociální služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1065/11/12

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 120.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Sociální služby na investiční akci "Pořízení zvedací plošiny 
pro imobilní klienty pobytového zařízení"

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


6. Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2012 příspěvkové organizaci Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1066/11/12

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2012 v celkové výši 110.000,-- Kč příspěvkové organizaci Muzeum Cheb na spolufinancování podílu k přijatým dotacím a kooperacím na společných projektech

Zodpovídá:
Ing. Roman Procházka, ředitel příspěvkové organizace Muzeum Cheb


7. Kontrola plnění příjmů a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2012 
do 30.9.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1067/11/12

- schvaluje plnění příjmů a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1 - 9/2012

Zodpovídá:
Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení


8. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1068/11/12

- schvaluje 
-	znění 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II“
-	zveřejnění 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- ukládá 
-	odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“  
-	zapracování případných změn do znění 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů 
z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“  na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: únor 2013

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


9. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ – schválení 3. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1069/11/12

- schvaluje 
-	znění 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji II“
-	zveřejnění 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“

- ukládá 
-	odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“  
-	zapracování případných změn do znění 3. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: únor 2013

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


10. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání – schválení 4. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1070/11/12

- schvaluje 
-	znění 4. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
-	zveřejnění 4. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

- ukládá 
-	odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 4. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
-	zapracování případných změn do znění 4. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů 
z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: únor 2013

Zodpovídá:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 
11. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - schválení statutu výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 4. kola výzvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1071/11/12

- schvaluje Statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu v oblasti podpory 3.2 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

- jmenuje 
-   členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 
4. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK:

1.	předseda: 		JUDr. Martin Havel (člen Zastupitelstva Karlovarského kraje)
2.	1. místopředseda:	Ing. Věra Tomsová (vedoucí odboru investic a grantových schémat)
3.	2. místopředseda: 	Mgr. Monika Šperglová (vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy)
4.	člen:			Mgr. Bc. Adriana Haufová (zástupce Řídícího orgánu – MŠMT ČR)
5.	člen:			Ing. Jana Bělohoubková (zástupce odboru regionálního rozvoje)
6.	člen:			Gerhard Knop (zástupce WITTE Nejdek, spol. s r.o.)
7.	člen:			Ing. Miroslav Mertl (zástupce Sokolovské uhelné, a.s.)
8. 	člen:			Ing. Jaroslava Výborná 	(zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých 				ČR, o.s.) 
9.	člen:			Pavel Růžička (zástupce Rady pro rozvoj lidských zdrojů)
10.	člen:			Jana Belblová (zástupce za Úřad práce Karlovy Vary)
11.	člen: 			Mgr. Petr Chlebek (zástupce Krajského vzdělávacího centra)

	náhradního člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených 
v rámci 4. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK: 

	náhradní člen: 	Ing. Hana Gablová (zástupce Řídícího orgánu – MŠMT ČR)

Termín kontroly: červen 2013

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


12. Informace o průběhu daňové kontroly projektu Technické pomoci reg. č. CZ.1.07/5.1.00/04.0064 a vyměřeném odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1072/11/12

- bere na vědomí informaci o průběhu daňové kontroly provedenou Finančním úřadem v Karlových Varech u projektu Technické pomoci reg. č. CZ.1.07/5.1.00/04.0064 a vyměřeném odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 13,-- Kč

Termín kontroly: leden 2013

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




13. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Oprava a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1073/11/12

- schvaluje vyloučení uchazečů

-	EUROOKNA Javorník CZ plus s.r.o., Štítná nad Vláří 414, 763 33
-	KERNER eurookna, Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov

z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Oprava a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených 
v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Oprava a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče DUKAS KV s.r.o., K panelárně 172, 362 32 Otovice, s nabídkovou cenou 4.787.632,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Hanu Švejstilovou, ředitelku PO SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, podpisem smlouvy o dílo 
s vítězem soutěže „Oprava a výměna otvorových výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary“ 
s nabídkovou cenou 4.787.632,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: březen 2013

Zodpovídá:
Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka p.o. SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary


14. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1074/11/12

- schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary dle návrhu

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zajistit uložení podepsaného Dodatku č. 8 
do sbírky listin společnosti vedené u Krajského soudu v Plzni a zveřejnit tento úkon v Obchodním věstníku

Termín kontroly: prosinec 2012

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


15. Návrh na udělení dotace pro rok 2012 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, pro město Bochov - SEA a NATURA 2000 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1075/11/12

- souhlasí s přidělením dotace městu Bochov v celkové výši 66.400,-- Kč, tj. 42.400,-- Kč na zpracování posouzení vlivu návrhu Územního plánu Bochov na životní prostředí (SEA) a 24.000,-- Kč na zpracování hodnocení vlivu návrhu Územního plánu Bochov na soustavu NATURA 2000, v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, v roce 2012

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou dotaci ke schválení

Termín kontroly: leden 2013

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


16. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci  plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa, část II“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1076/11/12

- schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa, část II“, dle návrhu

- schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa, část II“, dle návrhu

- pověřuje hejtmana k podpisu Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, 1. etapa, část II“

Termín kontroly: srpen 2013

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


17. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1077/11/12

- souhlasí s návrhem dodatku č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace

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

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

Termín kontroly: leden 2013
Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


18. Odměna k životnímu jubileu Ing. Pavlu Novákovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1078/11/12

- schvaluje vyplacení odměny k příležitosti dovršení věku šedesáti let Ing. Pavlu Novákovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


19. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, neuskutečnit nabídku sanitního vozidla Land Rover

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1079/11/12

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení nepotřebného a neupotřebitelného movitého majetku, a to sanitního vozidla Land Rover, RZ 2K4 0233, rok výroby 2007, svěřeného do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje s tím, že tento majetek nebude nabízen příspěvkovým organizacím či složkám kraje 
z důvodu směny za vozidlo vhodné k využití rychlé lékařské pomoci v systému Rande Vous, dle současné platné legislativy

- souhlasí se směnou stávajícího sanitního vozidla Land Rover za vozidlo k využití rychlé lékařské pomoci v systému Rande Vous

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 
MUDr. Romanu Sýkorovi, Ph.D., učinit kroky k výše uvedenému návrhu, vyjma podpisu samotné směnné smlouvy, jejíž přesná textace bude schválena Radou Karlovarského kraje

Termín kontroly: leden 2013

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


20. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1080/11/12

- schvaluje v souladu s pravidly rady kraje č. PR 02/2011, Smlouvy o nájmu podniku Letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního letiště Karlovy Vary a na doporučení likvidační komise 
pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem ekologickou likvidaci movitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 5.910.157,80 Kč dle návrhu


- ukládá zajistit vedoucímu odboru projektového řízení a informatiky KK, Ing. Petru Kuldovi, ekologickou likvidaci, vedoucímu odboru vnitřních záležitostí, Ing. Miroslavu Očenáškovi, vyjmutí 
z majetkové evidence a jednateli Letiště Karlovy Vary s.r.o., Ing. Václavu Černému, úplnou ekologickou likvidaci movitého majetku dle návrhu

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Petr Kulda, vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK 
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
Mgr. Jaroslav Borka, náměstek hejtmana


21. Zrušení usnesení č. RK 275/03/12 ze dne 19.03.2012 – Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt bez čp/če na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše v k. ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1081/11/12

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 275/03/12 ze dne 19.03.2012 ve znění:

Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu bez čp/če na st.p.č. 59 a pozemek st.pč. 59 vše v k.ú. Dřenice u Chebu, obec a okres Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako prodávající na straně jedné) a panem Janem Hoškem, RČ 7509012247, bytem Písečná 67, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 140.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 141.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Jana Hoška.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zrušit usnesení č. ZK 110/04/12 ze dne 19.04.2012 ve znění:

Schvaluje prodej objektu bez čp/če na st.p.č. 59 a pozemku st.pč. 59 vše v k.ú. Dřenice u Chebu, obec 
a okres Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem 
PaedDr. Josefem Novotným (jako prodávající na straně jedné) a panem Janem Hoškem, bytem Písečná 67, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 140.000,-- Kč + 1.000,-- Kč 
za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 141.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Jana Hoška.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu bez čp/če 
na st.p.č. 59 a pozemku st.pč. 59 vše v k.ú. Dřenice u Chebu, obec a okres Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem (jako prodávající na straně jedné) a panem Robertem Abrhámem, bytem Hrozňatov č. 25, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 138.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 139.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Roberta Abrháma

Termín kontroly: březen 2013

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



22. Zrušení usnesení č. RK 914/09/12 ze dne 03.09.2012 - Schválení smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „Most 006 25-1 Horní Tašovice“ a opětovné schválení této smlouvy dle nové žádosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1082/11/12

- zrušuje usnesení  č. RK 914/09/12 ze dne 03.09.2012

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

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

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

Termín kontroly: duben 2013

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


23. Zrušení usnesení č. RK 922/09/12 ze dne 3.9.2012 a schválení nového usnesení - Smlouva 
o smlouvě budoucí darovací – podpora samostatného bydlení Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1083/11/12

- ruší usnesení č. RK 922/09/12 ze dne 3.9.2012

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

Termín kontroly: prosinec 2012

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


24. Zrušení usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 689/07/12 ze dne 9.7.2012 a schválení nového usnesení - Darovací smlouva na darování technického zhodnocení a movitých věcí – podpora samostatného bydlení město Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1084/11/12

- ruší usnesení č. RK 689/07/12 ze dne 9.7.2012

- schvaluje darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov, IČO 00259586, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, dle návrhu
Termín kontroly: únor 2013

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


25. Darovací smlouva technického zhodnocení – podpora samostatného bydlení město Luby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1085/11/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darovací smlouvu na technické zhodnocení mezi Karlovarským krajem a městem Luby, IČO 00254053, se sídlem Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby, dle návrhu

Termín kontroly: leden 2013

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


26. Darování movitého majetku kraje – hudební nástroje městu Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1086/11/12

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“, v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje – hudebními nástroji, svěřeným do správy příspěvkové organizace Střední školy živnostenské Sokolov s tím, že tento nebude nabízen příspěvkovým organizacím kraje

- souhlasí s darováním movitého majetku – hudebních nástrojů ve vlastnictví Karlovarského kraje 
v pořizovací hodnotě 323.631,60 Kč, dosud užívaného Střední školou živnostenskou Sokolov městu Kraslice

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem) a městem Kraslice (jako obdarovaným)

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit darování movitého majetku – hudebních nástrojů v celkové pořizovací hodnotě 323.631,60 Kč a souhlasit s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem) a městem Kraslice (jako obdarovaným)

Termín kontroly: duben 2013

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


27. Udělení souhlasu vlastníka s realizací opatření v rámci projektu “Omezení výskytu invazních druhů v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1087/11/12

- schvaluje udělení souhlasu k realizaci opatření v rámci projektu „Omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji“ na pozemcích zasažených invazními rostlinami v majetku Karlovarského kraje uvedených v příloze

- pověřuje Ing. Drahomíru Stefanovičovou, pověřenou k zastupování vedoucího odboru správa majetku, 
k zajištění podpisu „Písemného prohlášení vlastníka o vlastnictví předmětných pozemků a souhlas 
s realizací opatření včetně následné péče“ hejtmanem Karlovarského kraje

Termín kontroly: prosinec 2012

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


28. Bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku obce Kyselka do majetku Karlovarského kraje 
a záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Kyselka 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1088/11/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 1225/12 o výměře 27 m2 v k.ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka formou darovací smlouvy, mezi obcí Kyselka, se sídlem Kyselka 118, PSČ 362 72 Kyselka, IČO 00254762, zastoupenou starostkou obce Ing. Petrou Hoffmannovou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Kyselka do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 1267 o výměře 6359 m2 v k.ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Kyselka, se sídlem Kyselka 118, PSČ 362 72 Kyselka, IČO 00254762, zastoupenou starostkou obce Ing. Petrou Hoffmannovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Kyselka

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1267 o výměře 6359 m2 v k.ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Kyselka, se sídlem Kyselka 118, PSČ 362 72 Kyselka, IČO 00254762, zastoupenou starostkou obce Ing. Petrou Hoffmannovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Kyselka

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: duben 2013

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


29. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 175/5 
a p.p.č. 175/9 v k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.
30. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/217 včetně pozemků v k. ú. Hranice u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1089/11/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 3925/1 o výměře 4206 m2, p.p.č. 3925/2 o výměře 12084 m2 a p.p.č. 3889/9 o výměře 560 m2, vše v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice včetně části stavby vyřazené silnice č. II/217 od křižovatky se silnicí č. III/2174 v délce cca 1,560 km, součástí a příslušenství, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, Hranice, PSČ 351 24, IČO 00253961, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Pickou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti včetně stavby silnice II/217, součástí a příslušenství na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti včetně stavby silnice č. II/217, součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Hranice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3925/1 o výměře 4206 m2, p.p.č. 3925/2 o výměře 12084 m2 a p.p.č. 3889/9 o výměře 560 m2, vše 
v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice včetně části stavby vyřazené silnice č. II/217 od křižovatky se silnicí č. III/2174 v délce cca 1,560 km, součástí a příslušenství, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, Hranice, PSČ 351 24, 
IČO 00253961, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Pickou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti včetně stavby silnice II/217, součástí a příslušenství na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti včetně stavby silnice č. II/217, součástí 
a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Hranice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: duben 2013

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


31. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 244/1 a p.p.č. 244/2 v k. ú. Střížov u Chebu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1090/11/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést  pozemky p.p.č. 244/1 o výměře 1318 m2 
a p.p.č. 244/2 o výměře 193 m2 v k.ú. Střížov u Chebu a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb


- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 244/1 o výměře 1318 m2 a p.p.č. 244/2 o výměře 193 m2 v k.ú. Střížov u Chebu a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: duben 2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1091/11/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 158/1 v k.ú. Mariánské Lázně, silnice 
č. III/2114 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republik, a.s., dle geometrického plánu 
č. 1118-719/2006 ze dne 07.11.2006 (umístění inženýrských sítí – zemní sdělovací kabel), 
a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.176,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/05/05 ze dne 20.01.2005 + 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 3.176,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1571 v k.ú. Otovice u Karlových Var 
a k silničnímu pozemku p.p.č. 598/5 v k.ú. Sedlec u Karlových Var, silnice č. III/2201 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrických plánů č. 785-1250/2011 ze dne 22.06.2011 
- viz příloha č. 2 a č. 480-1250/2011 ze dne 23.06.2011 – viz příloha č. 3 (umístění inženýrských sítí 
– kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady 
na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 
2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 3969/1 v k.ú. Sokolov, silnice 
č. III/2099 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 2975-0016/2011 
ze dne 11.11.2011 (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 
33. Žádost manželů Šustrových o odkoupení nemovitosti v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1092/11/12

- schvaluje zamítnutí žádosti manželů Lenky a Stanislava Šustrových, bytem Spádová 43, 362 63 Dalovice, o odkoupení pozemku p.č. 658, orná půda, o výměře 15.442 m2 v k.ú. Dalovice

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Perlinger, Střední zemědělská škola Dalovice


34. 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 1093/11/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu účelu využití příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnutého městu Krásno ve výši 20.000,-- Kč na realizaci projektu: "Krásno, sloup Nejsvětější Trojice - oprava sloupu - dokumentace stavu památky před provedením restaurátorského zásahu a po něm", a to na realizaci projektu: "Krásno, sloup Nejsvětější trojice 
- provedení modelace šišky sloupu"

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

Termín kontroly: únor 2013

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


35. Nové obory vzdělání ve středních školách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1094/11/12

- schvaluje s účinností od 1. září 2013 zřízení nových oborů vzdělání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 40 žáků, a 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, dálková forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- souhlasí s účinností od 1. září 2013 se zřízením nového oboru vzdělání 39-41-L/01 Autotronik, večerní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 50 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.

- 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 uvedené právnické osoby 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: leden 2013

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


36. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1095/11/12

- schvaluje povolení výjimky z nejnižšího průměrného počtu 17 žáků ve třídě střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední lesnická škola Žlutice

- bere na vědomí povinnost uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost uvedené příspěvkové organizace, a to nad výši stanovenou krajským normativem

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat ředitele uvedené příspěvkové organizace 
o tomto usnesení

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice, předložit materiál obsahující opatření pro zvýšení počtu žáků

Termín kontroly: prosinec 2012

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


37. Poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


38. Poskytnutí finančních příspěvků na pořádání přehlídek trofejí zvěře v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1096/11/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.328,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., okresnímu mysliveckému spolku Cheb, na pořádání přehlídky trofejí zvěře

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary, na pořádání přehlídky trofejí zvěře

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje okresnímu mysliveckému spolku Cheb dle návrhu v příloze

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary dle návrhu v příloze

Termín kontroly: prosinec 2012

Zodpovídá:
Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí 

39a. Zpráva z auditu operace č. OP/09/2012 akce: "Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 
2. část - Výstavba nové odbavovací haly"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1097/11/12

- bere na vědomí výsledky ze zprávy o auditu operace č. OP/09/2012 a žádosti o posečkání a prominutí odvodů

Termín kontroly: únor 2013

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


