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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 36. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. listopadu 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:04 do 11:02 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný		
Přizvaní:	Ing. Divišová, Ing. Kindratová
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 19.11.2012
RK 1098/11/12
2.
Aktualizace vybraných příloh Pravidel pro poskytování finanční podpory 
z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
RK 1099/11/12
3.
Návrh rozdělení příspěvku kraje na úhradu nákladů jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojených se zásahy mimo jejich územní obvod
staženo
4.
Zpráva o výsledcích uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Karlovarského kraje ze strany Ministerstva vnitra ČR a o přijatých opatřeních
RK 1100/11/12
5.
Rozpočtové změny
RK 1101/11/12
6.
Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu 
RK 1102/11/12
7.
Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2015 
RK 1103/11/12
8.
Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Sociální služby
RK 1104/11/12
9.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Muzeum Sokolov                                                                                                                                
RK 1105/11/12
10.
Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov pro seniory 
v Perninku
RK 1106/11/12
11.
Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje
RK 1107/11/12
12.
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2012
RK 1108/11/12
13.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Stavební úpravy objektu, pavilon B JIP 
- iktová“
RK 1109/11/12
14.
„Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“
RK 1110/11/12
15.
4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“
RK 1111/11/12
16.
Program obnovy venkova  – změny v realizovaných akcích
RK 1112/11/12
17.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“
RK 1113/11/12
18.
Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci  plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“
RK 1114/11/12
19.
Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
- Schválení kvalifikačních kritérií
RK 1115/11/12
20.
Komise pro hodnocení v rámci veřejné soutěže pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery 
pro rok 2013
RK 1116/11/12
21.
Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013
RK 1117/11/12
22.
Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací  
 pro rok 2013
RK 1118/11/12
23.
Finanční příspěvky pro Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. 
RK 1119/11/12
24.
Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění „Sociální rehabilitace 
v Karlovarském kraji pro osoby se zdravotním, zejména mentálním onemocněním“ v rámci individuálního projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji“ a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb č. 502/2012
RK 1120/11/12
25.
Schválení změn Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace 
RK 1121/11/12
26.
Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ 
RK 1122/11/12
27.
Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“
RK 1123/11/12
28.
„Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00012 – závěrečná zpráva
RK 1124/11/12
29.
Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro období 2012 a 2013
RK 1125/11/12
30.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 821/10 v k. ú. Hroznětín
RK 1126/11/12
31.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1792/1; 1792/3; 2422/5, k.ú. Cheb 
ve prospěch společnosti TEREA Cheb s.r.o.
RK 1127/11/12
32.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3549/1, k.ú. Sokolov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
RK 1128/11/12
33.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
RK 1129/11/12
34.
Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje kovového šrotu 
a náhradních dílů příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
RK 1130/11/12
35.
Schválení zveřejnění záměru výpůjčky dotčených částí pozemků p. č. 3255, p. č. 3256, p. č. 3258/1, p. č. 3258/11 a p. č. 3263/2 v k. ú. Sokolov, se zadávacími podmínkami za účelem výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice 
v Sokolově
staženo
36.
Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na p.p.č. 3/1 v k.ú. Drahovice
RK 1131/11/12
37.
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 
ve vlastnictví Karlovarského kraje Daně Uczynkové
RK 1132/11/12
38.
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 
ve vlastnictví Karlovarského kraje Michaele Uczynkové
RK 1133/11/12
39.
Revokace usnesení č. RK 687/07/12 ze dne 9. 7. 2012 a schválení smlouvy 
o zřízení věcného břemene k p. p. č. 513/1 a 512/1, k.ú. Dvory pro ochranné pásmo vodovodu vybudovaného v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“ 
RK 1134/11/12
40.
Poskytnutí věcných darů výhercům soutěže "S památkami Karlovarského kraje"
RK 1135/11/12
41.
Smlouva o partnerství na projekt „Propagace hornické krajiny Krušnohoří 
– Montanregion“
RK 1136/11/12
42.
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
RK 1137/11/12
43.
Revokace části usnesení č. RK 782/08/12 ze dne 6. 8. 2012. Přerozdělení příspěvku v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2012. 
RK 1138/11/12
44.
Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
RK 1139/11/12
45.
Finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol v Karlovarském kraji
RK 1140/11/12
46.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice
RK 1141/11/12
47.
Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1142/11/12
48.
Změna platu ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
RK 1143/11/12
49.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „SPŠ Ostrov – Autoškola 2013“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
RK 1144/11/12
50.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„ISŠTE Sokolov - nákup ICT techniky pro projekty URAN a DIGIT“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 1145/11/12
51.
Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2012“
RK 1146/11/12
52.
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje 
RK 1147/11/12
53.
Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích 
RK 1148/11/12
54.
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na rok 2013
RK 1149/11/12
55.
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji“ v rámci XLII. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, osa 6.2. Ochrana biodiverzity
RK 1150/11/12
56a
Vzdání se funkce vedoucí oddělení interního auditu Krajského úřadu Karlovarského kraje
RK 1151/11/12
56b
Změna přílohy č. 2 zřizovací listiny - Pravidel pro správu majetku kraje
RK 1152/11/12
56c
Onkologická péče v Karlovarském kraji
RK 1153/11/12
56d
Návrh příkazní smlouvy při realizaci projektu "Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"
RK 1154/11/12


















JUDr. Martin Havel, v z.
hejtmana 
Karlovarského kraje

Ing. Petr Navrátil v. r.
ověřovatel
 		 	                
   






















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Mgr. Jaroslava Borku



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 56 a)       Vzdání se funkce vedoucí oddělení interního auditu Krajského úřadu Karlovarského 
  kraje

bod č. 56 b)       Změna přílohy č. 2 zřizovací listiny - Pravidel pro správu majetku kraje	

bod č. 56 c)        Onkologická péče v Karlovarském kraji

bod č. 56 d)  	Návrh příkazní smlouvy při realizaci projektu "Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"

Staženo z programu:

bod č. 3	Návrh rozdělení příspěvku kraje na úhradu nákladů jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojených se zásahy mimo jejich územní obvod

bod č. 35	Schválení zveřejnění záměru výpůjčky dotčených částí pozemků p. č. 3255, 
p. č. 3256, p. č. 3258/1, p. č. 3258/11 a p. č. 3263/2 v k. ú. Sokolov, se zadávacími podmínkami za účelem výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice v Sokolově


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.11.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1098/11/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.11.2012

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Aktualizace vybraných příloh Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1099/11/12

- schvaluje Přílohu č. 1, 5 a 6 Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v navrhovaném znění

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Přílohu č. 1, 5 a 6 Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v navrhovaném znění

Zodpovídá:
JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 


3. Návrh rozdělení příspěvku kraje na úhradu nákladů jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojených se zásahy mimo jejich územní obvod

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


4. Zpráva o výsledcích uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené 
u Karlovarského kraje ze strany Ministerstva vnitra ČR a o přijatých opatřeních

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1100/11/12

- bere na vědomí výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Karlovarského kraje Ministerstvem vnitra ČR

- bere na vědomí přijatá opatření k nápravě

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Karlovarského kraje Ministerstvem vnitra ČR a vzít na vědomí přijatá opatření 
k nápravě

Termín kontroly: březen 2013

Zodpovídá:
Mgr. Martina Vránová, zástupce ředitele KÚ, pověřená k zastupování vedoucího odboru kontroly


5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1101/11/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 480/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 38.579,30 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za III. čtvrtletí roku 2012 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 481/2012
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 40.000,-- Kč. Jedná se o spolupráci odboru sociálních věcí na zajištění dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2013 v oblasti poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předmětem spolupráce je hodnocení požadavků poskytovatelů sociálních služeb na dotaci pro rok 2013, zpracování souhrnné žádosti za Karlovarský kraj 
a administrativní úkony s tímto spojené. K výkonu uvedené činnosti bude práce zaplacena formou odměny. 
Rozpočtovou změnu č. 482/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 430.000,-- Kč  
na úhradu nákladů za právní služby externím právním kancelářím

Rozpočtovou změnu č. 483/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 120.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestičního účelového příspěvku od města Ostrov určeného na výdaje spojené s mapováním výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji, které přímo souvisí s přípravou projektu Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje - akce č. 4245 Omezení výskytu invazivních rostlin 
v Karlovarském kraji, připravovaného k financování a realizaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity.

Rozpočtovou změnu č.  484/2012
 -  navýšení  příjmů a výdajů  Karlovarského kraje o částku 243.600,-- Kč formou vzájemného provedení  zápočtu   pohledávek   a    závazků    mezi   Karlovarským   krajem a společností T.G, a. s.

Rozpočtovou změnu č. 485/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku  31.539,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Zájem, základ úspěchu, ZŠ Horní realizovaného Základní školou Horní Slavkov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání II.

Rozpočtovou změnu č. 486/2012
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet Individuálního projektu Karlovarského kraje 
pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 (OP LZZ I.) ve výši 6.657,64 Kč realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost za období 07 – 08/2012 

Rozpočtovou změnu č. 487/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  29.800,-- Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Hranicích ve výši 
29.800,-- Kč a zároveň zvýšení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizaci ve výši 29.800,-- Kč, protože skutečné odpisy budou vyšší o tuto částku z důvodu zařazení nového majetku pořízeného v roce 2012.

Rozpočtovou změnu č. 488/2012
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 113.000,-- Kč. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary ve výši 113.000,-- Kč 
a snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace ve výši  
113.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 489/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 60.000,-- 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 Sokolov a Krajské vzdělávací centrum 
na činnost Krajského vzdělávacího centra. Finanční prostředky budou použity k nákupu fólií okna 
v učebně hudební výchovy, nákupu PC bez dalšího příslušenství a flipchartu.

Rozpočtovou změnu č. 490/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 15.000,-- Kč v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary jako příspěvek na nákup testů, které budou využity pro výkon speciálně pedagogického centra.
Rozpočtovou změnu č. 491/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 15.000,-- Kč v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologickou poradnu Karlovy Vary 
na nákup diagnostického materiálu a záznamových listů.

Rozpočtovou změnu č. 492/2012
 - 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. 493/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 653.447,48 Kč. Jedná se o zapojení vratek 
od příspěvkových organizací Karlovarského kraje, a to od Domova pro seniory „Spáleniště“ v Chebu 
ve výši 570.176,-- Kč a Domova pro seniory „Skalka“ v Chebu ve výši 83.271,48.

Rozpočtovou změnu č. 494/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 350.820,-- Kč v rámci Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství na úhradu testů přijímacích zkoušek na střední školu – testy SCIO (rozdělení finančních prostředků je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 495/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 249.778,-- 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 lesnickou školu Žlutice na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících se zadáním vypracování Lesního hospodářského plánu školního polesí na období 2013 - 2022.

Rozpočtovou změnu č. 496/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 600.000,-- Kč v rámci Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako dotace 
do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnickou školu Žlutice 
na pokrytí mimořádných nákladů, a to havárie elektroinstalace ve výši 300.000,-- Kč a vnější osvětlení budovy a kamerový systém ve výši 300.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 497/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 425.000,-- Kč na navýšení neinvestičního příspěvku 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Perninku na pokrytí nezbytných provozních nákladů v roce 2012

Rozpočtovou změnu č. 498/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 110.000,-- Kč na navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb 
na spolufinancování podílu k přijatým dotacím a kooperacím na společných projektech

Rozpočtovou změnu č. 499/2012
- změna charakteru rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč z investičních na neinvestiční 
na obnovu národní kulturní památky – lázeňský dům Lázně I. (Císařské lázně)

Rozpočtovou změnu č. 500/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 142.857,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí České republiky určené na realizaci ekologických výukových programů, které zrealizují organizace oslovené Karlovarským krajem

Rozpočtovou změnu č. 501/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 v celkové částce ± 32.900,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov.

Rozpočtovou změnu č. 502/2012
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 4.200,-- Kč  do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu správních poplatků Úřadu Regionální Rady regionu soudržnosti Severozápad, projekt Modernizace letiště Karlovy Vary III. etapa 2. část – souvisejících se zasláním žádostí o posečkání a prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a dosud nevyměřeného penále dle zaslaných platebních výměrů

Rozpočtovou změnu č. 503/2012
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 605,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků, realizovaného Základní školou Sokolov, Křižíkova 1916, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení II.

Rozpočtovou změnu č. 504/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 760.284,56 Kč (30.332,53 EUR 
25,06499 Kč/EUR) z titulu přijetí evropského podílu ze Saské rozvojové banky za realizaci projektu CLARA II. Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika – Svobodný stát Sasko.
Rozpočtové prostředky jsou určeny pro projektové partnery Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen, Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s. a Landratsamt Vogtlandkreis.

Rozpočtovou změnu č. 505/2012
- 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 1.440,-- Kč (investiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Zkvalitnění vzdělávání aplikací nových metod práce s využitím moderní audiovizuální techniky, realizovaného Základní školou Horní Slavkov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Rozpočtovou změnu č. 506/2012 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 39.089,95 Kč (1.564,33 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Propagace česko-bavorského geoparku, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 507/2012 
- přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 347.228,-- Kč. Jedná se o přerozdělení neinvestiční účelové dotace 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která již byla poskytnuta v rámci rozvojového programu ve vzdělávání „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2012“. Tyto prostředky zbyly po uzavření Základní školy, Běžecká 2055, Sokolov a tato částka bude přerozdělena jednak ve prospěch škol, kam sociálně znevýhodnění žáci přešli a jednak pro další školy, které již asistenty pedagoga mají, ale jejich financování bylo zajištěno jen částečně (seznam škol je uveden v příloze důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 508/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 v celkové částce ± 484.500,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnickou školu Žlutice za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov.

Rozpočtovou změnu č. 509/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 113.040,25 Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje zpět do odboru regionálního rozvoje. Rozpočtové prostředky byly určeny ke krytí výdajů na cestovné projektu BRAVE, připravovaného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Central Europe (Nadnárodní spolupráce).
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 68.741,02 Kč z Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje zpět do odboru regionálního rozvoje. Rozpočtové prostředky byly určeny ke krytí výdajů téhož projektu na pohonné hmoty a mýtné.

Termín kontroly: prosinec 2012

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


6. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1102/11/12

- bere na vědomí Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 včetně finančního vztahu kraje 
ke státnímu rozpočtu ČR s připomínkou uvedenou v zápise 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení usnesení v následujícím znění:

- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:


I.	Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

-		úhrn příjmů Karlovarského kraje	5 011 435 tis. Kč 
-		financování   	                                          477 000 tis. Kč
-		úhrn výdajů Karlovarského kraje 	5 288 835 tis. Kč 
-		splátka jistiny úvěru	                             199 600 tis. Kč
-		výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:

Odbor
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Příspěvkové organizace
provozní příspěvek
Příspěvkové organizace
investiční příspěvek
Výdaje celkem

Zastupitelstvo 
34 674
900


35 574

Kancelář ředitele úřadu
148 790



148 790

Vnitřních záležitostí
23 750



23 750

Regionálního rozvoje
1 437
1 900
12 000

15 337

Dopravy a silnič.hospodářství
354 195

334 228
62 000
750 423

Život.prostředí a zemědělství
5 214
2 100


7 314

Kultury, pam.péče, lázeňství a CR
4 957
1 000
77 700
7 500
91 157

Sociáních věcí 
4 405

23 210
10 000
37 615

Zdravotnictví
17 460

145 300
1 841
164 601

Školství,mládeže a tělovýchovy
2 214 930

195 000
25 345
2 435 275

Investic a grant.schémat
2 000
137 000


139 000

Bezpečnosti a krizového řízení
1 900



1 900

Projektového řízení a informatiky
16 285
2 470


18 755

Správa majetku
3 052



3 052

Ekonomický
27 816
5 000


32 816

Správ.agend.a KŽÚ
475



475

Legislativní a právní
665



665

Příspěvky cizím subjektům dle jednotlivých odborů






Zastupitelstvo
1 800



1 800

v tom příspěvek






Asociace krajů
900



900

Regionálního rozvoje
36 762
2 600


39 362

v tom příspěvek






Reg.rada regionu soudržnosti SZ
13 617



13 617

Dopravy a silnič.hospodář.
352



352

Život.prostředí a zemědělství
11 375
6 800


18 175

Kultury,pam.péče,láz.a CR
20 382



20 382

v tom příspěvek






Regionální funkce knihoven - Sokolov
996



996

Regionální funkce knihoven -Cheb
860



860

Sociál.věcí 
8 900



8 900

Zdravotnictví
500



500

Školství,mládeže a tělových.
11 245



11 245

Bezpečnosti a krizového řízení
2 784
1 360 


4 144

v tom příspěvek






Hasičský záchranný sbor KK
1 264
1 360 


2 624

Provozní náklady projektů EU






Školství,mládeže a tělových.
1 160



1 160

Projektového řízení a informatiky
8 353



8 353

Správa majetku
1 200



1 200

Projekty EU (PRK) dle jednotlivých odborů






Kancelář ředitele úřadu
3 772



3 772

Regionálního rozvoje
9 958
258 199


268 157

Dopravy a silnič.hospodář

63 554


63 554

Život.prostředí a zemědělství
92 608
25 000


117 608

Kultury,pam.péče,láz.a CR
1 694
512 950


514 644

Sociáních věcí 

27 236


27 236

Zdravotnictví

151 582


151 582

Školství,mládeže a tělových
9 371
77 408


86 779

Projektového řízení a informatiky

33 431


33 431


											  údaje v tis. Kč

II. Přesuny 
 mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných či kapitálových výdajů
jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem
dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v důvodové zprávě
 v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU mezi položkami výdajů 
v rámci jedné kapitoly a zároveň mezi běžnými či kapitálovými výdaji téže kapitoly jsou 
v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem 
dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v důvodové zprávě
 v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji (kromě přesunů v souvislosti 
s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU) budou prováděny výhradně rozpočtovými
opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje
 mezi kapitolami (odbory) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je 
Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových změn takto:

I. Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních
 prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných                            správních úřadů, státních fondů ČR Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití 
s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti.

II. Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje včetně fondu budoucnosti (EU), fondu                   vodohospodářských havárií, fondu na podporu nestátních neziskových organizací, krizového účtu,                 fondu řízení likvidity Karlovarského kraje a fondů zřízených za účelem zajištění financování                          projektů z fondů EU, a to za předpokladu:

- že nedojde ke změně salda příjmů a výdajů rozpočtu Karlovarského kraje, s výjimkou zapojování                finančních prostředků z úvěru (financování), v souladu s legislativními normami a vnitřními                           předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s                           výjimkou změn souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu                s ustanovením § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů.

III. Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací, a to 
z  rozpočtové rezervy s výjimkou rozpočtových změn týkajících se použití fondu rezerv a rozvoje,                     jehož použití je vyhrazeno Zastupitelstvu Karlovarského kraje. 

- ukládá
a)	ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů                   rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje a příspěvkové organizace                       Karlovarského kraje
b)	ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést podrobný rozpis celkových
výdajů jednotlivých kapitol (odborů) dle jednotlivých položek rozpočtové skladby
c)	Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším                          zasedání

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2015 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1103/11/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtový výhled  Karlovarského kraje pro období let 2013 – 2015

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Sociální služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1104/11/12

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu v celkové výši 256.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Sociální služby na dokončení celkové rekonstrukce kotelny

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


9. Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Muzeum Sokolov                                                                                                                                

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1105/11/12

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 359.889,20 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov na úhradu DPH z projektu „Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá 
– Jeroným Dolu Jeroným v katastrálním území Čistá u Rovné, okres Sokolov“

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Perninku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1106/11/12

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Perninku 
v celkové výši 425.000,-- Kč na pokrytí nezbytných provozních nákladů v roce 2012

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru





11. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1107/11/12

- souhlasí s prominutím promlčených a nedobytných pohledávek uvedených příspěvkových organizací Karlovarského kraje za podmínky, že jejich prominutí neovlivní plánovaný výsledek hospodaření za rok 2012:

1.	příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Perninku 
	- pohledávku ve výši 2.721,- Kč

2.	příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku 
	- pohledávku ve výši 7.444,- Kč

3.	příspěvkové organizaci Sociální služby Kynšperk nad Ohří 
	- pohledávky ve výši 76.788,- Kč

4.	příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské 
	- pohledávku ve výši 10.649,- Kč

5.	příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek 
	- pohledávky ve výši 24.780,- Kč

6.	příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně 
	- pohledávky ve výši 21.307,- Kč

7.	příspěvkové organizaci Dětský domov Plesná 
	- pohledávky ve výši 618.263,- Kč

8.	příspěvkové organizaci Dětský domov Aš 
	- pohledávky ve výši 398.602,20 Kč

9.	příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb a Horní Slavkov 
	- pohledávky ve výši 35.007,- Kč

10.	příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 
	- pohledávku ve výši 2.800,- Kč

11.	příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 
	- pohledávku ve výši 2.440,- Kč

12.	příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov 
	- pohledávky ve výši 8.677,32 Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


12. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30. 9. 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1108/11/12

- bere na vědomí, že 73 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.9.2012 takto:	

o	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem
o	2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem
o	12 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 2 se ztrátou
o	7 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
o	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
o	44 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 1 se ztrátou

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací 

o	Domov pro seniory v Perninku,
o	Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu,
o	Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy,

 jejichž výsledky hospodaření k 30.9.2012 neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledek hospodaření k 31.12.2012 nebyl záporný

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


13. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Revitalizace nemocnice 
v Sokolově – Stavební úpravy objektu, pavilon B JIP - iktová“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1109/11/12

- schvaluje vyloučení uchazeče SUAS – stavební, s.r.o. se sídlem v Sokolově, ul. Jednoty 1628, 356 01 Sokolov z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Stavební úpravy objektu, pavilon B JIP - iktová“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených 
v zadávací dokumentaci. Uchazeč nesplnil technickou kvalifikaci.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Revitalizace nemocnice v Sokolově 
– Stavební úpravy objektu, pavilon B JIP - iktová“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče BAU – STAV a.s. se sídlem v Karlových Varech, ul. Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary 
– Dvory s nabídkovou cenou 14.374.300,00 Kč bez DPH (17.249.160,00 Kč s DPH).

Termín kontroly: únor 2013

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


14. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1110/11/12

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013 dle návrhu

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“ dle návrhu

Termín kontroly: březen 2013

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


15. 4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1111/11/12

- schvaluje 4. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“ dle návrhu

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 4. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“ dle návrhu

Termín kontroly: březen 2013

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


16. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1112/11/12

- schvaluje změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Krásná v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 585/2012

- schvaluje změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek městu Bečov nad Teplou v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 969/2012

Termín kontroly: leden 2013

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


17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1113/11/12

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Termín kontroly: březen 2013

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


18. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje 
a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1114/11/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Smlouvy 
o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Termín kontroly: březen 2013

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


19. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka 
a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Vědeckotechnický park Karlovarského kraje 
a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
- Schválení kvalifikačních kritérií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1115/11/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ dle návrhu

- schvaluje požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 50 až § 56 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při přípravě a realizaci akce: Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Pavla Brabencová			- náhradník: Ing. Petr Uhříček
- člen: Ing. Irena Šteflová    			- náhradník: Jiří Kvak 
- člen: Ing. Jana Michková	 		- náhradník: Ing. Zdeněk Nádvorník

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Navrátil 			- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Bc. Miloslav Čermák			- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: Ing. Josef Murčo				- náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Ing. Jana Bělohoubková			- náhradník: Ing. Kateřina Danková 
- člen: Ing. Jana Michková 			- náhradník: Ing. Zdeněk Nádvorník
- člen: Ing. Petr Kulhánek			- náhradník: Mgr. Jiří Klsák

Termín kontroly: březen 2013

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


20. Komise pro hodnocení v rámci veřejné soutěže pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1116/11/12

- jmenuje složení komise pro přijímání návrhů projektů:
- člen: Ing. Jana Bělohoubková	- náhradník: Mgr. Jelena Kriegelsteinová
- člen: Ing. Jana Michková 	- náhradník: Ing. Zdeněk Nádvorník
- člen: Mgr. Kateřina Pášmová	- náhradník: Ing. Iveta Šedá

- jmenuje složení odborného poradního orgánu (komise pro hodnocení návrhů projektů):
- předseda: člen Rady Karlovarského kraje pro regionální rozvoj	
- místopředseda: člen Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy
- člen: člen Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí		
- člen: Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.	
- člen: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
- člen: Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
- člen: Ing. Barbora Krejčová	
- člen: Mgr. Stanislav Kříž	
- člen: Ing. Josef Ciglanský
- člen: Ing. Svatopluk Zídek
- člen: Ing. arch. Jaromír Musil					 
- člen: Ing. Jana Michková
- člen: Vladimír Vrzáček	
- člen: Ing. Luboš Orálek		 
- tajemnice: Mgr. Kateřina Pášmová

- schvaluje statut a jednací řád odborného poradního orgánu

Termín kontroly: únor 2013

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


21. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1117/11/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


22. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1118/11/12

- souhlasí s rozdělením příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2013 dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2013 dle návrhu

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


23. Finanční příspěvky pro Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1119/11/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřskému centrum Karlovy Vary, o.s. ve výši 20.000,-- Kč na akci "Křesadlo 2012"

- schvaluje uzavření smlouvy na akci "Křesadlo 2012" s Mateřským centrem Karlovy Vary, o.s.

- schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřskému centru Karlovy Vary, o.s. ve výši 55.900,-- Kč na projekt "Dobrovolnictví pro každého"

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na projekt "Dobrovolnictví pro každého" 
s Mateřským centrem Karlovy Vary, o.s.

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


24. Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění „Sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby se zdravotním, zejména mentálním onemocněním“ v rámci individuálního projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb č. 502/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1120/11/12

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění „Sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby se zdravotním, zejména mentálním onemocněním“ a navýšení rozpočtu této sociální služby 
o 922.320,-- Kč (cena bez DPH) pro Rytmus, o.s., Londýnská 81, 120 00 Praha 2, IČO 61383783

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 502/2012 uzavřené dne 27.09.2012 dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování sociálních služeb č. 502/2012 uzavřené dne 27.09.2012 mezi Karlovarským krajem a organizací Rytmus, o.s. Londýnská 81, 120 00 Praha 2, IČO 61383783

Termín kontroly: březen 2013

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


25. Schválení změn Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské, příspěvková organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1121/11/12

- bere na vědomí připomínky MPSV ze dne 03.07.2012  k Transformačnímu plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, uvedené v příloze č. 2 této důvodové zprávy

- schvaluje změny Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, ke dni 06.11.2012  uvedené v příloze č. 4 této důvodové zprávy

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
zaznamenat změny  do Transformačního plánu ze dne 21. května 2012 formou revizí textu

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace,
předložit aktualizovaný Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením  v Mariánské, příspěvková organizace, Ministerstvu práce a sociálních věcí, odboru sociálních služeb a sociální práce ke schválení

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá:
Ing. Pavel Novák, ředitel příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


26. Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1122/11/12

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění  Individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ ke dni 31.10.2012

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


27. Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1123/11/12

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ ke dni 31.10.2012

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


28. „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence 
v období let 2008-2012“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00012 – závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1124/11/12

- bere na vědomí informaci o výsledku realizace projektu včetně informace o finančních tocích v rámci projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence 
v období let 2008 – 2012“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o výsledku realizace projektu včetně informace o finančních tocích v rámci projektu „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“

Termín kontroly: březen 2013

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


29. Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro období 2012 a 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1125/11/12

- bere na vědomí níže uvedené termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro období 2012 a 2013:



Měsíc			Rada		   Zastupitelstvo

PROSINEC 2012	3., 17.			13.	
LEDEN 2013		7., 21.	  		-
ÚNOR		  	4., 25.			14.  
BŘEZEN		4., 18.			-
DUBEN		8., 22.			18.
KVĚTEN		6., 20.			-
ČERVEN	 	3., 17.			13.
ČERVENEC	  	8., 22.			-
SRPEN			5., 19.			-
ZÁŘÍ		  	2., 16.			12.
ŘÍJEN		  	7., 21.			-
LISTOPAD		4., 18.			-
PROSINEC		2., 16.			12.

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


30. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 821/10 
v k.ú. Hroznětín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1126/11/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 821/10, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1393-56/2012 ze dne 03.08.2012 
z původního pozemku p.p.č. 821/10 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 821/12 
o výměře 158 m2 v k.ú. a obci Hroznětín,  formou kupní smlouvy mezi panem Karlem Markem, trvale bytem Karlovarská 356, PSČ 362 33 Hroznětín (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 160,-- Kč/m2, tj. celkem 25.280,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Karla Marka do vlastnictví Karlovarského kraje

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

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

Termín kontroly: duben 2013

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


31. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1792/1; 1792/3; 2422/5, k.ú. Cheb ve prospěch společnosti TEREA Cheb s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1127/11/12

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1792/1; 1792/3; 2422/5,  k.ú. Cheb, které jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností TEREA Cheb s.r.o., IČO 63507871 (jako stranou oprávněnou), pro uložené rozvody teplovodů v areálu Karlovarské krajské nemocnice Cheb

- bere na vědomí zánik původní smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. 219/2009, na základě které bylo do katastru nemovitostí vloženo věcné břemeno dne 3.9.2009.

Termín kontroly: únor 2013

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


32. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3549/1, k.ú. Sokolov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1128/11/12

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3549/1,  k.ú. Sokolov, která je ve vlastnictví Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem zastoupeným příspěvkovou organizací Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, zastoupenou společností ELEKTROPLAN s.r.o., IČO 26394472 (jako stranou oprávněnou), pro uložené elektro kabely kVN a kNN, a to za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-- Kč včetně DPH

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum Mgr. Jiřímu Widžovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene

Termín kontroly: únor 2013

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


33. 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 1129/11/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 177/1  v k. ú. Lesov, silnice č. III/22132 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 448-411/2011 ze dne 30.12.2011 (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 silničním pozemkům p.p.č. 1824/1 a p.p.č. 1824/2 v k. ú. Oloví, silnice č. III/21042 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republik, a.s., dle geometrického plánu 
č. 393-49/2012 ze dne 18.07.2012 (umístění inženýrských sítí – zemní telekomunikační kabel), 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 silničním pozemkům p.č. 84/3 a p.č. 84/4 v k. ú. Loučky u Lokte, silnice č. III/2098 ve prospěch společnosti EPLcond s.r.o., dle geometrického plánu č. 464-1140/2008 
ze dne 20.11.2008 (umístění inženýrských sítí – podzemní komunikační vedení), 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 


34. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje kovového šrotu a náhradních dílů příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1130/11/12

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků v celkové výši 60.138,-- Kč příspěvkové organizací Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, které příspěvková organizace získala při likvidaci schváleného neupotřebitelného movitého majetku prodejem kovového šrotu a náhradních dílů

Termín kontroly: leden 2013

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


35. Schválení zveřejnění záměru výpůjčky dotčených částí pozemků p. č. 3255, p. č. 3256, p. č. 3258/1, p. č. 3258/11 a p. č. 3263/2 v k. ú. Sokolov, se zadávacími podmínkami za účelem výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice v Sokolově

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


36. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na p.p.č. 3/1 v k.ú. Drahovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1131/11/12

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na p.p.č. 3/1 v k.ú. Drahovice, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu špatného stavu dřevin a možného ohrožení osob nacházejících se v blízkosti těchto dřevin

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech pro vlastní využití

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary o povolení kácení

Termín kontroly: březen 2013

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


37. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Daně Uczynkové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1132/11/12

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle soupisu v celkové částce 19.426,- Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, Daně Uczynkové, zastoupené opatrovníkem Mgr. Ivanou Čamkovou, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a Danou Uczynkovou zastoupenou opatrovníkem Mgr. Ivanou Čamkovou

- ukládá pověřené zastupující ředitelce, Věře Josefiové, příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Danou Uczynkovou, zastoupenou opatrovníkem Mgr. Ivanou Čamkovou

Termín kontroly: leden 2013

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


38. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Michaele Uczynkové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1133/11/12

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle soupisu v celkové částce 14.557,- Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, Michaele Uczynkové, zastoupené opatrovníkem Mgr. Ivanou Čamkovou, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje a Michaelou Uczynkovou zastoupenou opatrovníkem Mgr. Ivanou Čamkovou

- ukládá pověřené zastupující ředitelce, Věře Josefiové, příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Michaelou Uczynkovou, zastoupenou opatrovníkem Mgr. Ivanou Čamkovou

Termín kontroly: leden 2013

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


39. Revokace usnesení č. RK 687/07/12 ze dne 9. 7. 2012 a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene k p. p. č. 513/1 a 512/1, k.ú. Dvory pro ochranné pásmo vodovodu vybudovaného v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1134/11/12

- ruší své usnesení č. RK 687/07/12 ze dne 9. 7. 2012.

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Janou Drbohlavovou (jako stranou povinnou) a Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) k pozemkovým p.č. 513/1 a č. 512/1, k.ú. Dvory na které zasahuje ochranné pásmo vodovodu ve vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: únor 2013

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


40. Poskytnutí věcných darů výhercům soutěže "S památkami Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1135/11/12

- schvaluje text darovací smlouvy a poskytnutí věcných darů v úhrnné výši 27 tis. Kč vylosovaným výhercům soutěže "S památkami Karlovarského kraje":
	panu Pavlu Kalíšovi, bytem Velké Hydčice 43, 341 01 Horažďovice, navigace

panu Petru Fürstovi, bytem P. Bezruče 692, 357 51 Kynšperk nad Ohří, videokamera
paní Mileně Buchlovské, bytem Školní 850/6, 357 31 Horní Slavkov, dalekohled
paní Tereze a Kláře Štastným, bytem Pravoúhlá 2015/30, 150 00 Praha 5 - Smíchov, fotoaparát

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit předání věcných darů 
a předložit smlouvy k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: únor 2013

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


41. Smlouva o partnerství na projekt „Propagace hornické krajiny Krušnohoří – Montanregion“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1136/11/12

- schvaluje smlouvu o partnerství na projekt „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion“ uzavřenou s partnerem na německé straně:

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Adam-Ries-Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedené smlouvy o partnerství

Termín kontroly: březen 2013

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


42. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1137/11/12

- souhlasí se zněním dodatku č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění dodatku č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje dle návrhu

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

Termín kontroly: leden 2013

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


43. Revokace části usnesení č. RK 782/08/12 ze dne 6.8.2012. Přerozdělení příspěvku v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1138/11/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení - částečnou revokaci usnesení 
č. RK 782/08/12 ze dne 6.8.2012, a to tak, že se vypouští 3. řádek tabulky, kterým rada kraje projednala 
a doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 283.000,-- Kč na akci obnovy: Cheb, dům č. p. 419 - rekonstrukce střechy, oken a fasády

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení - přerozdělení příspěvku, 
tj. poskytnutí příspěvku na akci obnovy: Cheb, Městská knihovna – oprava a výměna oken a dveří ve výši 283.000,-- Kč

- 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


44. Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1139/11/12

- souhlasí s návrhem dodatku č. 5 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 
§ 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 5 zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace dle předloženého návrhu

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


45. Finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol 
v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1140/11/12

- schvaluje poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským krajem na částečnou úhradu nákladů spojených se studiem zaměstnanců těchto příspěvkových organizací v celkové výši 75.000,--  Kč dle přílohy č. 1

- souhlasí s poskytnutím finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost základních škol zřizovaným obcemi na částečnou úhradu nákladů spojených se studiem zaměstnanců těchto příspěvkových organizací v celkové výši 112.500,-- Kč dle přílohy č. 2 včetně uzavření smluv

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí finanční podpory včetně uzavření smluv

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat ostatní úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: březen 2013

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


46. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1141/11/12

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice na dofinancování výdajů na platy a související odvody v roce 2012 
v celkové výši 135.000,-- Kč

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

Termín kontroly: březen 2013

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


47. Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1142/11/12

- souhlasí s účinností od 1. ledna 2013 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb spočívající ve změně PSČ v adrese sídla z 350 38 
na 350 02 včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- schvaluje účinností od 1. ledna 2013 změnu PSČ v adresách míst výkonu činnosti střední školy, vyšší odborné školy a školní jídelny - výdejny, jejichž činnost vykonává příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb z 350 38 na 350 02

- souhlasí s účinností od 1. ledna 2013 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum spočívající ve změně PSČ v adrese sídla z 356 11 na 356 01 včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2013 změnu PSČ v adresách míst výkonu činnosti střední školy 
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, jejichž činnost vykonává příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum z 356 11 na 356 01

- souhlasí s účinností od 1. ledna 2013 se zrušením školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Mariánské Lázně, a s příslušnou změnou zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- souhlasí účinností od 1. ledna 2013 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, včetně vydání dodatků

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení

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

Termín kontroly: únor 2013

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



48. Změna platu ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1143/11/12

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary a s tím související změnu výše platového tarifu dle návrhu s účinností od 1. prosince 2012

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou zařazení ředitele příspěvkové organizace do platové třídy

Termín kontroly: leden 2013

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


49. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „SPŠ Ostrov – Autoškola 2013“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1144/11/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „SPŠ Ostrov 
– Autoškola 2013“

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „SPŠ Ostrov 
– Autoškola 2013“  

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „SPŠ Ostrov 
– Autoškola 2013“

- jmenuje složení komise pro otvírání obálek s nabídkami: 
- člen:	Ing. Lubomír Modrovič		- náhradník:  	Ing. Stanislav Jambor
- člen:	Ing. Pavel Žemlička		- náhradník:  	Ing. Dana Ptáčková
- člen:	Mgr. Stanislav Novotný		- náhradník: 	Mgr. Libor Háček

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:	Mgr. Jiří Klsák			- náhradník:	Mgr. Petr Zahradníček
- člen:	Murčo Josef			- náhradník: 	Mgr. Jaroslav Borka
- člen:	Bartůňková Věra		- náhradník: 	Markéta Wernerová
- člen:	Bc. Pavel Čekan		- náhradník: 	Ing. Petr Navrátil
- člen:	Ing. Lubomír Modrovič		- náhradník:  	Ing. Stanislav Jambor
- člen:	Ing. Pavel Žemlička		- náhradník:  	Ing. Dana Ptáčková
- člen:	Mgr. Stanislav Novotný		- náhradník: 	Mgr. Libor Háček

- ukládá Ing. Pavlu Žemličkovi, řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Termín kontroly: březen 2013

Zodpovídá:
Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov


50. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„ISŠTE Sokolov - nákup ICT techniky pro projekty URAN a DIGIT“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1145/11/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „ISŠTE Sokolov - nákup ICT techniky pro projekty URAN a DIGIT“

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov 
- nákup ICT technicky pro projekty URAN a DIGIT" s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „ISŠTE Sokolov 
- nákup ICT techniky pro projekty URAN a DIGIT“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Růžena Smetanová		- náhradník: Marek Makoň
- člen: Jiří Kvak			- náhradník: Bc. Olga Vokáčová
- člen: Ing. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Stanislav Jambor

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: Jakub Pánik
- člen: Ing. Karel Jakobec		- náhradník: Mgr. Jana Vildumetzová
- člen: Ing. Miroslav Balatka		- náhradník: Ing. Josef Hora
- člen: Ing. Růžena Smetanová		- náhradník: Marek Makoň
- člen: Jiří Kvak			- náhradník: Bc. Olga Vokáčová
- člen: Ing. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Stanislav Jambor

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Termín kontroly: březen 2013

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov


51. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2012“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1146/11/12

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2012“ v předloženém znění

- schvaluje návrh vzorové darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2012“ ve znění dle návrhu

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá:
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


52. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1147/11/12

- schvaluje upravení výše příspěvků na hospodaření v lesích koeficientem 0,6 tak, aby nedošlo 
k přečerpání schváleného rozpočtu pro rok 2012



- schvaluje poskytnutí částky 202.256,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 přílohy



- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí částky 3.934.806,-- Kč 
na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle návrhu uvedeného v tabulce č. 2 přílohy



Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá:
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


53. Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1148/11/12

- schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích

Zodpovídá:
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


54. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství 
z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1149/11/12

- schvaluje pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství 
z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství 
na rok 2013

Zodpovídá:
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství




55. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji“ v rámci XLII. Výzvy Operačního programu Životní prostředí, osa 6.2. Ochrana biodiverzity

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1150/11/12

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci XLII. výzvy Operačního programu Životní prostředí, osa 6.2. Ochrana biodiverzity pro projekt „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“

- pověřuje hejtmana kraje podpisem žádosti o dotaci pro projekt „Omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji“ podávané v rámci XLII. výzvy Operačního programu Životní prostředí, osa 6.2. Ochrana biodiverzity vč. čestných prohlášení a příloh

- pověřuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele APDM KK p.o. a vedoucího projektu, předložením  žádosti 
o dotaci pro projekt „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ podávané v rámci XLII. výzvy Operačního programu Životní prostředí, osa 6.2. Ochrana biodiverzity a jednáním o žádosti 
s poskytovatelem dotace v průběhu její administrace

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


56a) Vzdání se funkce vedoucí oddělení interního auditu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1151/11/12

- bere na vědomí vzdání se funkce vedoucí oddělení interního auditu Krajského úřadu Karlovarského kraje Mgr. Martinou Vránovou dnem 12.11.2012

- bere na vědomí pověření k zastupování vedoucího oddělení interního auditu do doby jmenování 
dle zákona č. 312/2002 Sb., zákona o úřednících územních samosprávných celků pí Martiny Jánské, 
s účinností od 1.12.2012

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


56b) Změna přílohy č. 2 zřizovací listiny - Pravidel pro správu majetku kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1152/11/12

- bere na vědomí změnu Přílohy č. 2 zřizovací listiny - Pravidel pro správu majetku kraje (dále jen "Pravidla"), a to ve smyslu vložení nového odst. 2 za stávající čl. II. odst. 1 ve znění: "Majetek svěřený organizaci k hospodaření se automaticky aktualizuje dle inventarizačních záznamů vyplývajících 
z povinné inventarizace majetku, v termínech shodných se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění" a současně bere na vědomí přečíslování dosavadních odstavců 2 až 5 čl II. Pravidel 
na odstavce 3 až 6 čl. II. těchto Pravidel

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu Přílohy č. 2 zřizovací listiny 
- Pravidel pro správu majetku kraje dle textu uvedeného výše
Termín kontroly: září 2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


56c) Onkologická péče v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1153/11/12

- bere na vědomí dopis VZP a svazových pojišťoven k budoucnosti úhrady onkologické péče 
v Karlovarském kraji

- ukládá MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA, předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., aby zpracoval variantní záměry vybudování Komplexního onkologického centra v Karlovarském kraji včetně harmonogramu prací a finanční náročnosti a předložil jej v termínu do 31.12.2012 ke schválení Radě Karlovarského kraje

Termín kontroly: březen 2013

Zodpovídá:
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva KKN a.s.


56d) Návrh příkazní smlouvy při realizaci projektu "Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1154/11/12

- schvaluje uzavření příkazní smlouvy při realizaci projektu „Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem předloženého návrhu smlouvy

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


