Usnesení ze 2. jednání RKK dne 21.01.2013

21.01.2013		Strana 1 (celkem 26)

	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 06


USNESENÍ

ze 2. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 21. ledna 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:19 do 11:26 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (do 9:22 hod.), Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, 
Bc. Čermák, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (do 9:22 hod.), Mgr. Borka (od 9:30 hod.)
Omluveni:		Ing. Jakubík
Přizvaní:	Ing. Adamec, Ing. Fiala, CSc., Ing. Kindratová, p. Riško
Další zúčastnění:	Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná, Lenka Burešová
	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.1.2013
RK 23/01/13
2.
Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci “Záchranný kruh“ v roce 2013
RK 24/01/13
3.
Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni
RK 25/01/13
4.
Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.2.2013
RK 26/01/13
5.
Rozpočtové změny
RK 27/01/13
6.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 400.000,-- Kč příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov
RK 28/01/13
7.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení obětí nacismu
RK 29/01/13
8.
Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O spolupráci o využívání implementace hostované spisové služby (SSL) a negarantovaného úložiště dokumentů“
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci
RK 30/01/13
9.
Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O využívání Krajské digitální spisovny (KDS) 
– garantovaného úložiště úředních dokumentů“
Schválení uzavření smlouvy o využívání KDS
RK 31/01/13
10.
Zpráva z auditu operace č. OP/09/2012 akce "Modernizace letiště Karlovy Vary 
- III. etapa, 2. část - výstavba nové odbavovací haly" - úhrada odvodu
RK 32/01/13
11.
Program obnovy venkova 2013 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4
RK 33/01/13
12.
Projekt ,,Vodácká Ohře" - závěrečná zpráva
RK 34/01/13
13.
Projekt ,,Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje" 
RK 35/01/13
14.
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání - změna sídla
RK 36/01/13
15.
Schválení vyloučení uchazečů z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013
RK 37/01/13
16.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.
RK 38/01/13
17.
Vybudování systému Karty Karlovarského kraje – Grafická úprava karty K3
staženo
18.
Vybudování systému Karty Karlovarského kraje –
Smlouva o dílo na realizaci systému Karty Karlovarského kraje
Smlouva o užívání a provozování systémů Karty Karlovarského kraje
staženo
19.
"Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje"  - objednávka analýzy dosavadního postupu zadavatele ve vztahu k závěrům ÚOHS
staženo
20.
Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení a pro provádění staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a společností HELIKA a.s.
RK 39/01/13
21.
Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013
RK 40/01/13
22.
Schválení  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 2012/98220-682 ze dne 21.12.2012 na projekt č. CZ1.06/3.1.00/07.08288  „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1.etapa, část I“
RK 41/01/13
23.
Navýšení kapacity Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace
RK 42/01/13
24.
Projekty „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“; „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ 
a „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ - schválení dodatků ke smlouvám o poskytování služeb 
RK 43/01/13
25.
Odvolání a jmenování členů Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
RK 44/01/13
26.
Pravidla Rady Karlovarského kraje pro hodnocení a poskytování příspěvků 
z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví
RK 45/01/13
27.
Projekt: „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ financovaný v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality 
a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví
RK 46/01/13
28.
Projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“
- Revokace usnesení - příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace komunikačních technologií“
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 47/01/13
29.
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost v nemocnici Ostrov
RK 48/01/13
30.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 
za školní rok 2011/2012
RK 49/01/13
31.
Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2013
RK 50/01/13
32.
Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování informačních technologií mezi Karlovarským krajem a společností K2 connect solution s.r.o. v rámci realizace individuálního projektu "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách"
RK 51/01/13
33.
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)
RK 52/01/13
34.
Projekt "Podpora uměleckého vzdělávání" příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary
RK 53/01/13
35.
Projekt „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti odborných jazykových kurzů pro technické obory“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
RK 54/01/13
36.
Projekt „Rozvoj dalšího vzdělávání ve Střední škole živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
RK 55/01/13
37.
Projekt „Úspěšná škola - úspěšní žáci“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
RK 56/01/13
38.
Veletrhy a prezentace Karlovarského kraje pro období II. - IV. čtvrtletí 2013
RK 57/01/13
39.
Projekt "Krajské multimediální informační centrum" 
- oznámení o ukončení projektu
- oznámení o vynaložených finančních prostředcích
RK 58/01/13
40.
Projekt "Prezentace Karlovarského kraje" 
- oznámení o vyřazení projektu
- oznámení o vynaložených finančních prostředcích
RK 59/01/13
41.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria"
RK 60/01/13
42.
Schválení výše příspěvku na hospodaření Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou nemovitosti
RK 61/01/13
43.
Schválení uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 095/2011 ze dne 17.06.2011
RK 62/01/13
44.
Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu
RK 63/01/13
45.
Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období 
od 01.07.2012 do 31.12.2012
RK 64/01/13
46.
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
staženo
47.
Vyjádření k oznámení záměru „Bytové družstvo Drahovice - Krokova ulice“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 65/01/13
48.
Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 39. a 40. výzva, prioritní osa 1 a 4
RK 66/01/13
49a
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 914/10, p.p.č. 914/9, p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7, vše v k. ú. Hroznětín
RK 67/01/13
49b
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 
p.p.č. 1155/7 a p.p.č. 1156/3 v k. ú. Hroznětín
RK 68/01/13
49c
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku
RK 69/01/13
49d
Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013
RK 70/01/13
49e
Podání Mgr. Václava Richtera 
RK 71/01/13




PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

JUDr. Václav Sloup v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- JUDr. Martina Havla


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 49 a) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 914/10,  p.p.č. 914/9, p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7, vše v k. ú. Hroznětín

bod č. 49 b) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1155/7   
a p.p.č. 1156/3 v k. ú. Hroznětín	

bod č. 49 c)   Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem "Matyáš" 
v Nejdku

bod č. 49 d)   	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013

bod č. 49 e)   Podání Mgr. Václava Richtera


Staženo z programu:

bod č. 17	Vybudování systému Karty Karlovarského kraje – Grafická úprava karty K3	

bod č. 18 	Vybudování systému Karty Karlovarského kraje –
Smlouva o dílo na realizaci systému Karty Karlovarského kraje
	        Smlouva o užívání a provozování systémů Karty Karlovarského kraje

bod č. 19	Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení a pro provádění staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje 
a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem 
a společností HELIKA a.s.

bod č. 46	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.1.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 23/01/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.1.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci “Záchranný kruh“ v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 24/01/13

- souhlasí s poskytnutím příspěvku a předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu „Záchranný kruh“ ve výši 
300.000,-- Kč s připomínkou uvedenou v zápise

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení poskytnutí příspěvku a předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 300.000,-- Kč

Termín kontroly: 03.06.2013

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


3. Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 25/01/13

- bere na vědomí informaci hejtmana o kandidátech ke zvolení přísedících Krajského soudu v Plzni 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje - zvolit pana Josefa Krejníka, přísedícím Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů;
- zvolit paní Zdenku Křížovou, přísedící Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů;
- zvolit paní Alenu Rážovou, přísedící Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů;
- zvolit Mgr. Annu Vaňatovou, přísedící Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 


4. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.2.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 26/01/13

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.2.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 





5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. 27/01/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 1/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 203.700,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského Kraje Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum k posílení prostředků na zajištění financování metodika krajského vzdělávacího centra.

Rozpočtovou změnu č. 2/2013
- přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 7.099.500,-- Kč  z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky byly schváleny usnesením č. ZK 366/12/12 ze dne 13.12.2012 pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na  financování sociálních  projektů v roce 2013 (rozpis 
na jednotlivé příjemce a projekty jsou přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 3/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s volbou prezidenta České republiky

Rozpočtovou změnu č. 4/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 2.000,-- Kč  do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu správních poplatků Finančnímu úřadu v Karlových Varech, projekt Krajské vzdělávací centrum realizovaný a financovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, souvisejících se zasláním žádostí o prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně a dosud nevyměřeného penále dle zaslaných platebních výměrů.

Rozpočtovou změnu č. 5/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 6.317,-- Kč do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl Karlovarskému kraji vyměřen na základě mylně provedené platby ve výši 6.317,-- Kč v rámci realizace projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Rozpočtovou změnu č. 6/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  16.000.000,-- Kč k předfinancování projektů v rámci
globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to v opatřeních:

•	Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1 II.                10.000.000,-- Kč           
•	Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2 II.                  4.000.000,-- Kč
•	Další vzdělávání pracovníků škol OP VK 1.3 II.               2.000.000,-- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Celkem                                                                            16.000.000,--  Kč

Termín kontroly: 25.02.2013

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


6. Poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 400.000,-- Kč příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 28/01/13

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 400.000,-- Kč příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov na zpřístupňovací a zajišťovací práce ke zpřístupnění části dolu Jeroným, bývalých důlních děl

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení obětí nacismu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 29/01/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sdružení obětí nacismu ve výši 25.000,-- Kč na celoroční činnost sdružení

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sdružením obětí nacismu ve výši 25.000,-- Kč

Termín kontroly: 18.03.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O spolupráci o využívání implementace hostované spisové služby (SSL) a negarantovaného úložiště dokumentů“
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 30/01/13

- schvaluje 
	a) předložené znění návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O spolupráci o využívání implementace hostované spisové služby (SSL) a negarantovaného úložiště dokumentů“

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s těmito partnery:

1 Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 360/94, 360 06 K. Vary 
2 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace, Mnichov 142  
3 Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Hranice, část Krásňany 766  
4 Gymnázium a obchodní akademie Chodov, Smetanova 738  
5 Gymnázium Ostrov, Studentská 1205  
6 Gymnázium Sokolov, Husitská 2053  
7 Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6  
8 Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, Zítkova 4  K. Vary
9 Letiště Karlovy Vary s.r.o., K Letišti 132 
10 OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky K. Vary, Bezručova 17  
11 Pedagogicko-psychologická poradna Cheb, Palackého 8  
12 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, Západní 15  
13 Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov, K. H. Máchy 1276  
14 První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25  
15 Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří
16 Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345  
17 Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, Lidická 40  
18 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304  
19 Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, Vančurova 83  
20 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32  
21 Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, Školní 338  
22 Základní umělecká škola Nová Role, Nádražní 89  
23 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 205, 360 06 
K. Vary

Termín kontroly: 25.02.2013

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


9. Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O využívání Krajské digitální spisovny (KDS) – garantovaného úložiště úředních dokumentů“
Schválení uzavření smlouvy o využívání KDS

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 31/01/13

- schvaluje 
            a) Předložené znění návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných  
Karlovarským krajem a obcemi „O využívání Krajské digitální spisovny (KDS) - garantovaného                     úložiště úředních dokumentů“

- schvaluje uzavření smlouvy o využívání KDS s těmito partnery: 

1 Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 360/94, 360 06 K. Vary
2 Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace, Mnichov 142  
3 Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Hranice, část Krásňany 766  
4 Gymnázium a obchodní akademie Chodov, Smetanova 738  
5 Gymnázium Ostrov, Studentská 1205  
6 Gymnázium Sokolov, Husitská 2053  
7 Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6  
8 Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, Zítkova 4, K. Vary 
9 Letiště Karlovy Vary s.r.o., K Letišti 132
10 OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky K.Vary Bezručova 17  
11 Pedagogicko-psychologická poradna Cheb, Palackého 8  
12 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, Západní 15  
13 Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov, K. H. Máchy 1276  
14 První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25  
15 Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří  
16 Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345  
17 Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, Lidická 40  
18 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304  
19 Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, Vančurova 83  
20 Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32  
21 Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, Školní 338  
22 Základní umělecká škola Nová Role, Nádražní 89  
23 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 205, 360 06 
K. Vary

Termín kontroly: 25.02.2013

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


10. Zpráva z auditu operace č. OP/09/2012 akce "Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 
2. část - výstavba nové odbavovací haly" - úhrada odvodu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 32/01/13

- schvaluje úhradu odvodů ve výši 1.464.072,00 Kč dle vystavených platebních výměrů včetně úhrady úroků

Termín kontroly: 04.03.2013

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


11. Program obnovy venkova 2013 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 33/01/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předložený návrh přerozdělení příspěvků 
v rámci Programu obnovy venkova 2013 dotační titul 4, dle přílohy č. 1, ke schválení

Termín kontroly: 08.04.2013

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


12. Projekt Vodácká Ohře - závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 34/01/13

- bere na vědomí závěrečnou zprávu o projektu Vodácká Ohře

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


13. Projekt: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 35/01/13

- bere na vědomí přípravu projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje"

- souhlasí s předložením projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje" v rámci Programu celoživotního učení - podprogram Leonardo da Vinci

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydání závazného příslibu 
k zajištění předfinancování projektu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje v celkové výši projektu 39.600 EUR tedy 100 % celkových uznatelných nákladů projektu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydání závazného příslibu 
ke spolufinancování projektu ve výši 4.000 EUR pro neuznatelné výdaje projektu

Termín kontroly: 17.06.2013

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


14. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání 
- změna sídla

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 36/01/13

- souhlasí s návrhem dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání dle přílohy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Termín kontroly: 03.06.2013

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


15. Schválení vyloučení uchazečů z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 37/01/13

- schvaluje vyloučení uchazečů -  Poradkyně, s.r.o.
		        -  Bohemia Lignum - Stavební výplně a.s.
		        -  KESSL spol. s r.o.
		        -  BONNEL Technologie spol. s r.o.
z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013 z důvodu nepředložení návrhů projektů dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

Termín kontroly: 04.03.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Michková, ředitelka příspěvkové organizace Karlovarská agentury rozvoje podnikání
16. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 38/01/13

- bere na vědomí kooptaci a schvaluje člena představenstva Ing. Zdeňka Míkovce

Zodpovídá:
Michal Riško, místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva


17. Vybudování systému Karty Karlovarského kraje – Grafická úprava karty K3

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


18. Vybudování systému Karty Karlovarského kraje –
Smlouva o dílo na realizaci systému Karty Karlovarského kraje
Smlouva o užívání a provozování systémů Karty Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


19. "Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje"  - objednávka analýzy dosavadního postupu zadavatele ve vztahu k závěrům ÚOHS

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


20. Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně
-vzdělávací středisko Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a společností HELIKA a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 39/01/13

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
a pro provádění staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a společností HELIKA a.s. dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a společností HELIKA a.s. dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru regionálního rozvoje k podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 




21. Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 40/01/13

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny v roce 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013 pro příspěvky poskytnuté dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


22. Schválení  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j.2012/98220-682 ze dne 21.12.2012 na projekt č. č. CZ1.06/3.1.00/07.08288 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 41/01/13

- bere na vědomí že Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Registraci akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č. j. 2012/98220-682 ze dne 21.12.2012 v rámci IOP, na projekt 
č. CZ1.06/3.1.00/07.08288 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 
1. etapa, část I“

- konstatuje, že jako orgán příjemce dotace byla seznámena s Registrací akce a Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace č. j. 2012/98220-682 ze dne 21.12.2012 v rámci IOP, na projekt 
č. CZ1.06/3.1.00/07.08288  „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 
1. etapa, část I“

- souhlasí s Prohlášením příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 2012/98220-682 ze dne 21.12.2012 v rámci IOP, na projekt č. CZ1.06/3.1.00/07.08288  „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 2012/98220-682 ze dne 21.12.2012 v rámci IOP, na projekt č. CZ1.06/3.1.00/07.08288  „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1.etapa, část I“

Termín kontroly: 02.12.2013

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


23. Navýšení kapacity Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 42/01/13

- schvaluje navýšení kapacity Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace 
ze stávajícího počtu 105 lůžek na 107 lůžek

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


24. Projekty „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“; „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ a „Vytvoření sítě služeb péče o osoby 
s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ - schválení dodatků ke smlouvám 
o poskytování služeb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 43/01/13

- schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 170/2012 pro individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ mezi Karlovarským krajem a dodavatelem QQT s.r.o., Duchcovská 361/11, 161 00 Praha 6

- schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb č. 169/2012 pro individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ mezi Karlovarským krajem a dodavatelem GI projekt o.p.s., Žďár 58, 398 11 Protivín

- schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb č. 283/2011 pro individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a dodavatelem INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality 
ve veřejných službách, o. s., 5. května 9, Praha 4

- schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb č. 277/2012 pro individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a dodavatelem Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Řehořova 10, Praha 3

- pověřuje hejtmana podpisem výše uvedených dodatků ke smlouvám o spolupráci pro projekty 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“; „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ a „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 04.03.2013

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


25. Odvolání a jmenování členů Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 44/01/13

- odvolává Ing. Evu Valentovou, Ing. Jaroslava Bradáče a PaedDr. Vratislava Emlera jako zástupce krajské samosprávy z Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

- jmenuje do Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje pány:

JUDr. Václav Sloup náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Václav Jakubík člen rady kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství        
Mgr. Jaroslav Borka náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a vnitřních záležitostí

Termín kontroly: 18.03.2013

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana


26. Pravidla Rady Karlovarského kraje pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 45/01/13

- schvaluje nová pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
- odboru zdravotnictví a vzorovou smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

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


27. Projekt: „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ financovaný v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 46/01/13

- bere na vědomí informace o projektu „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zařazení projektu „Přístrojové vybavení 
pro iktové centrum KKN a.s.“, na který bude žádána finanční podpora v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit, že žadatelem o dotaci pro projekt: „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví, bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., MUDr. Luďka Nečesaného, MBA a Ing. Mgr. Milana Trpišovského, MBA podpisem žádosti o finanční podporu na projekt: „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ financované 
v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu: „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ ve výši  25.000.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ v minimální výši 15 % způsobilých výdajů, tj. 3.750.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ ve výši celkových nákladů 100 % tj. 25.000.000,-- Kč včetně DPH z prostředků kraje

Termín kontroly: 07.10.2013

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


28. Projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“
- Revokace usnesení - příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace komunikačních technologií“
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 47/01/13

- schvaluje změnu části usnesení č. RK 635/06/12 ze dne 20.6.2012 ve znění:

původní znění
- Jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Alena Šalátová  	náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Jiří Kvak	 	náhradník: Šárka Drahokoupilová
- člen: Miroslav Lares	 	náhradník: Mgr. David Steindl, Dis

- Jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Eva Vajlentová	náhradník: Mgr. Jiří Holan
- člen: Ing. Petr Navrátil	náhradník: Ing. Václav Mleziva
- člen: Ing. Václav Živný           náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč        náhradník: Bc. Miloslav Čermák
- člen: Ing. Alena Šalátová	náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Věra Tomsová	náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Miroslav Lares	 	náhradník: Mgr. David Steindl, Dis

Nové znění:
- Jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová	náhradník: Ing. Alena Šalátová  
- člen: Jiří Kvak	 	náhradník: Šárka Drahokoupilová
- člen: Ing. Petra Hnátková	náhradník: Mgr. David Steindl, Dis  

- Jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Bohuslava Hajská	     náhradník: Mgr. Jiří Holan
- člen: Mgr. Jana Vildumetzová     náhradník: Mgr. Petr Zahradníček
- člen: Ing. Václav Živný                náhradník: Josef Murčo
- člen: Jakub Pánik                          náhradník: Ing. Petr Navrátil  
- člen: Ing. Alena Šalátová	     náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Věra Tomsová	     náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Pavel Beran		     náhradník: Mgr. David Steindl, Dis

Zbývající část usnesení č. RK 635/06/12 ze dne 20.6.2012 se nemění

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


29. Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost v nemocnici Ostrov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 48/01/13

- schvaluje Smlouvu o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS PLUS s.r.o. na zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost v nemocnici Ostrov, dle návrhu

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedené smlouvy

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


30. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2011/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 49/01/13

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2011/2012

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2011/2012

Termín kontroly: 04.03.2013

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


31. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 50/01/13

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem na školní soutěže 
na rok 2013 v celkové výši 109.500,-- Kč dle přílohy č. 1

- souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže na rok 2013 
v celkové výši 140.500,-- Kč dle přílohy č. 2

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit seznam schválených příspěvků

Termín kontroly: 03.06.2013

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


32. Dodatek č. 1 Smlouvy o provozování informačních technologií mezi Karlovarským krajem 
a společností K2 connect solution s.r.o. v rámci realizace individuálního projektu "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 51/01/13

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování informačních technologií č. K2C-20110601 mezi Karlovarským krajem a společností K2 connect solution s.r.o., v rámci realizace individuálního projektu Karlovarského kraje "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídích procesů ve školách" dle přílohy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek č. 1 smlouvy 
k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 25.02.2013

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


33. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 52/01/13

- souhlasí s účinností od 1. března 2013 se změnou zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) spočívající ve zrušení Přílohy č. 2 ze dne 8. prosince 2011 a jejím nahrazením Přílohou č. 2 ze dne 14. února 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovacích listin včetně vydání příslušných dodatků

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 25.02.2013

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


34. Projekt "Podpora uměleckého vzdělávání" příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 53/01/13

- bere na vědomí projektový záměr „Podpora uměleckého vzdělávání“ příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje Mgr. Bc. Ingrid Heinicovou Válkovou, ředitelku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, vedoucí projektu „Podpora uměleckého vzdělávání“

- souhlasí s tím, aby žadatelem o dotaci na projekt „Podpora uměleckého vzdělávání“ byla příspěvková organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Podpora uměleckého vzdělávání“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Podpora uměleckého vzdělávání“ ve výši 
cca 3.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 04.03.2013

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


35. Projekt „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti odborných jazykových kurzů 
pro technické obory“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 54/01/13

- bere na vědomí projektový záměr "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti odborných jazykových kurzů pro technické obory" příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v rámci 4. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, vedoucím projektu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti odborných jazykových kurzů pro technické obory“

- souhlasí s tím, aby žadatelem o dotaci na projekt "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti odborných jazykových kurzů pro technické obory" byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti odborných jazykových kurzů pro technické obory"

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti odborných jazykových kurzů pro technické obory" ve výši cca 3.990.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno 
z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář "Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK" k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 04.03.2013

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


36. Projekt „Rozvoj dalšího vzdělávání ve Střední škole živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 55/01/13

- bere na vědomí projektový záměr "Rozvoj dalšího vzdělávání ve Střední škole živnostenské Sokolov" příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov v rámci 4. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje Mgr. Hanu Jandíkovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, vedoucí projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání ve Střední škole živnostenské Sokolov"

- souhlasí s tím, aby žadatelem o dotaci na projekt "Rozvoj dalšího vzdělávání ve Střední škole živnostenské Sokolov" byla příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt "Rozvoj dalšího vzdělávání ve Střední škole živnostenské Sokolov"

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu "Rozvoj dalšího vzdělávání ve Střední škole živnostenské Sokolov" ve výši cca 3.800.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář "Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK" k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 04.03.2013

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





37. Projekt „Úspěšná škola - úspěšní žáci“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 56/01/13

- bere na vědomí projektový záměr "Úspěšná škola - úspěšní žáci" příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov v rámci 4. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje Mgr. Hanu Jandíkovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, vedoucí projektu „Úspěšná škola - úspěšní žáci“

- souhlasí s tím, aby žadatelem o dotaci na projekt "Úspěšná škola - úspěšní žáci" byla příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt "Úspěšná škola - úspěšní žáci"

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu "Úspěšná škola - úspěšní žáci" ve výši cca 2.609.734,64 Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář "Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK" k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 04.03.2013

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


38. Veletrhy a prezentace Karlovarského kraje pro období II. - IV. čtvrtletí 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 57/01/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh veletrhů 
a prezentací Karlovarského kraje pro období II. - IV. čtvrtletí 2013

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

Termín kontroly: 22.04.2013

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



39. Projekt "Krajské multimediální informační centrum" 
- oznámení o ukončení projektu
- oznámení o vynaložených finančních prostředcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 58/01/13

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Krajské multimediální informační centrum" podaného do ROP NUTS II Severozápad, do prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

- bere na vědomí informaci o vynaložených finančních prostředcích

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o ukončení projektu "Krajské multimediální informační centrum" podaného do ROP NUTS II Severozápad, do prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o vynaložených finančních prostředcích

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

Termín kontroly: 22.04.2013

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


40. Projekt "Prezentace Karlovarského kraje" 
- oznámení o vyřazení projektu
- oznámení o vynaložených finančních prostředcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 59/01/13

- bere na vědomí informaci o vyřazení projektu "Prezentace Karlovarského kraje" podaného do ROP NUTS II Severozápad, do prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

- bere na vědomí informaci o vynaložených finančních prostředcích

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o vyřazení projektu "Prezentace Karlovarského kraje" podaného do ROP NUTS II Severozápad, do prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o vynaložených finančních prostředcích

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

Termín kontroly: 22.04.2013

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


41. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 60/01/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku Muzeu Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria" ve výši 258.960,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- ukládá Ing. Michaeli Rundovi, řediteli Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, připravit materiál 
pro jednání zastupitelstva kraje

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Michal Rund, ředitel příspěvkové organizace Muzeum Sokolov


42. Schválení výše příspěvku na hospodaření Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou nemovitosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 61/01/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení finanční prostředky 
na hospodaření Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary ve výši 
1.450.000,00 Kč na rok 2013

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a úhradu nákladů spojených se správou nemovitosti v roce 2013 ve výši 
550.000,-- Kč včetně uzavření dodatku č. 4 smlouvy o poskytnutí dotace na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně a správu nemovitostí se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

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

Termín kontroly: 08.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Lukáš Siřínek, ředitel Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary




43. Schválení uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 095/2011 ze dne 17.06.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 62/01/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 095/2011 ze dne 17.06.2011, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, příspěvkovou organizací a městem Abertamy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední odborné školy 
a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětného dodatku č. 1 k darovací smlouvě a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 06.05.2013

Zodpovídá:
Mgr. Josef Dvořáček , ředitel p.o. SOŠ a SOU Nejdek


44. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných 
k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 63/01/13

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných 
k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé 
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.07.2012 do 31.12.2012, dle návrhu

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


45. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.07.2012 do 31.12.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 64/01/13

- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.07.2012 do 31.12.2012, dle návrhu

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


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

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



47. Vyjádření k oznámení záměru „Bytové družstvo Drahovice - Krokova ulice“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 65/01/13

- projednala oznámení záměru „Bytové družstvo Drahovice - Krokova ulice“ a

- vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Bytové družstvo Drahovice - Krokova ulice“ souhlasí, za podmínky, že při rozhodování o konečné podobě záměru budou dodržovány platné právní předpisy, respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy a dodržena navržená kompenzační opatření uvedená 
v oznámení záměru na str. 51-53.

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


48. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 39. a 40. výzva, prioritní osa 1 a 4

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 66/01/13

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí podaných 
v rámci 39. a 40. výzvy - prioritní osy 1a 4

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


49a. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 914/10, 
p.p.č. 914/9, p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7, vše v k. ú. Hroznětín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 67/01/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 914/5, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1367-6/2012 z původního pozemku 
p.p.č. 914/5 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 914/10 o výměře 2504 m2 a p.p.č. 914/9 o výměře 19 m2 a pozemků 911/5 o výměře 1473 m2, p.p.č. 911/6 o výměře 1604 m2, p.p.č. 1035 
o výměře 940 m2 a p.p.č. 911/7 o výměře 3539 m2, vše v k. ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi Mgr. Luborem Strejčkem, bytem Žlutice, Na Výsluní 532, PSČ 364 52 a paní Olgou Žemličkovou, bytem Karlovy Vary, Drahovice, Východní 559/6b, PSČ 360 01 (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 50,- Kč/m2 u pozemků trvale zabraných stavbou, tj. při celkové výměře 2941 m2 celkem 147.050,- Kč a 20,16 Kč/m2 u ostatních pozemků, tj. při celkové výměře 7138 m2 celkem 143.902,- Kč, tj. celkem 290.952,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z podílového vlastnictví Mgr. Lubora Strejčka (1/2)  a paní Olgy Žemličkové (1/2) do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 


49b. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1155/7 
a p.p.č. 1156/3 v k. ú. Hroznětín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 68/01/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1155/7 o výměře 293 m2 a p.p.č. 1156/3 o výměře 24147 m2 v k. ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi panem Josefem Šopejstalem, bytem Hroznětín, Potoční 165, PSČ 362 33, Bc. Petrem Šopejstalem, bytem Hroznětín, Zahradní 266, PSČ 362 33, paní Marií Čapkovou, bytem Ostrov, Krušnohorská 1100, PSČ 363 01 a paní Jaroslavou Höhligovou, bytem Nejdek, Švermova 714, PSČ 362 21 (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 400,-- Kč/m2 u pozemků trvale zabraných stavbou, tj. při celkové výměře 2592 m2 celkem 1.036.800,-- Kč 
a 120,-- Kč/m2 u ostatních pozemků, tj. při celkové výměře 21848 m2 celkem 2.621.760,-- Kč, tj. celkem 3.658.560,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z podílového vlastnictví pana Josefa Šopejstala (1/4), Bc. Petra Šopejstala (1/4), paní Marie Čapkové (1/4) a paní Jaroslavy Höhligové (1/4) do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 


49c. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 69/01/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 755.616,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 755.616,-- Kč příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku, z toho částka 310.644,-- Kč na: "Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ - projekt pro stavební povolení", částka 444.972,-- Kč na: "Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ - inženýrská činnost"

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

49d. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 70/01/13

- souhlasí s poskytnutím dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši
5.456.000,-- Kč s připomínkou uvedenou v zápise

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 08.04.2013

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


49e. Podání Mgr. Václava Richtera 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 71/01/13

- bere na vědomí stížnost Mgr. Václava Richtera ze dne 13. prosince 2012 a dopis Mgr. Václava Richtera ze dne 13. ledna 2013 dle návrhu

- projednala návrh odpovědi na písemnosti Mgr. Václava Richtera dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje vypravit v souladu s tímto usnesením odpověď na písemnosti 
Mgr. Václava Richtera

- souhlasí s návrhem odpovědi ředitele krajského úřadu na stížnost Mgr. Václava Richtera ze dne 
13. prosince 2012 dle návrhu

- ukládá JUDr. Václavu Sloupovi, náměstkovi hejtmana, seznámit s písemnostmi Mgr. Václava Richtera 
a jejich vyřešením předsedy zastupitelských klubů opozičních stran zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 25.02.2013

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


