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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 06


USNESENÍ

ze 7. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 25. února 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:06 do 10:52 hodin 


Přítomni:    	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák,
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)
Jednání řídil:		PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Očenášek, Ing. Klíček, Ing. arch. Musil, Ing. Trantinová, Ing. Hrabák (ITES spol. s r.o.), Ing. Bárta (MVV Energie CZ a.s.)
Další zúčastnění:	Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	 
Zapisovatelka:      	Olga Bohůnková	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.2.2013
RK 113/02/13
2.
Zřízení bankovních účtů u ČNB
RK 114/02/13
3.
Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Optimalizace nákladů na energie 
v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC (Energy Performance Contracting) 
– zrušení zadávacího řízení
RK 115/02/13
4.
Rozpočtové změny
RK 116/02/13
5.
Tisková oprava usnesení č. RK 933/09/12 o schválení rozpočtové změny 
č. 390/2012
RK 117/02/13
6.
Smlouva o poskytování služeb provozování elektronického nástroje "časová razítka"
staženo
7.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek č.1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 097/2012
RK 118/02/13
8.
"ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje - realizace stavby" udělení plné moci zástupci Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje k uplatňování záručních a pozáručních vad díla
RK 119/02/13
9.
Informace o dokončení akce: „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“ – rekapitulace nákladů.
Schválení zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného a ukončeného díla: „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“ dle přílohy. 
RK 120/02/13
10.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
RK 121/02/13
11.
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012
RK 122/02/13
12.
Dodatek č. 2 – Smlouvy na zhotovení územně plánovacího podkladu „Územní studie horských oblastí"
RK 123/02/13
13.
Smlouva o poskytnutí specializovaných map s odborným obsahem
RK 124/02/13
14.
Souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti Karlovarského kraje drážní dopravou hrazenou z prostředků Plzeňského kraje
RK 125/02/13
15.
Poskytnutí podpory společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., 
na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)
RK 126/02/13
16.
Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2013
RK 127/02/13
17.
Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti s dokončením staveb kanalizační sítě v obcích Abertamy, Hřebečná a Chyše v silničních pozemcích 
v majetku Karlovarského kraje
RK 128/02/13
18.
Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. na akci „Zajištění projektové dokumentace rozvoje nemocnice v Chebu“
RK 129/02/13
19.
Záměr využití části pozemku v majetku Karlovarského kraje pro potřeby individuálního investičního projektu Karlovarského kraje "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace"
RK 130/02/13
20.
Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji“
RK 131/02/13
21.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Dodávka ochranných osobních pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“; - Schválení formy zadávacího řízení, subjektů k obeslání výzvou, hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise 
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
RK 132/02/13
22.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění
RK 133/02/13
23.
Den učitelů 2013
RK 134/02/13
24.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci 
pro mezinárodní otázky
RK 135/02/13
25.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
RK 136/02/13
26.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„ISŠTE Sokolov - nákup ICT techniky pro projekty v rámci OPVK"
- 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 137/02/13
27.
Sdělení Mgr. Václava Richtera
RK 138/02/13
28.
Vyhlášení konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 139/02/13
29.
Změna usnesení č. RK 1165/12/12 ze dne 3. prosince 2012 – Místa uskutečňování zájmového vzdělávání domu dětí a mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
RK 140/02/13
30.
Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměny 
k životnímu výročí 
RK 141/02/13
31.
Výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 
2012 - Jáchymov, dům č.p. 126 v Mathesiově ulici
RK 142/02/13
32.
Výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012 - areál hradu a zámku Horní Hrad
RK 143/02/13
33.
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6, pozemky p.p.č. 135/12, 335/9, 335/10, 335/11, 335/20, 364/1, 365/4, 372 a části pozemků  p.p.č. 335/1, 335/5 a 335/6 v k.ú. Dobroše a části pozemku p.p.č. 714/4 v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří – ŘSD ČR
RK 144/02/13
34.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 603/4 v k.ú. Velká Hleďsebe
RK 145/02/13
35.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 1185/6 v k.ú. Potůčky
RK 146/02/13
36.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 1753/3 v k.ú. Nejdek
RK 147/02/13
37.
Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu č.p. 217 na pozemku st.p.č. 237/1, včetně pozemku st.p.č. 237/1, vše v k. ú. Mariánské Lázně
RK 148/02/13
38.
Zřízení věcného břemene k pozemku  p.p.č. 657/17 v k.ú. Nový Drahov 
ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, 
ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 149/02/13
39.
Žádost Kristýny Braun, manželů Zdeňka a Jany Pěnkavových, Patricie Pěnkavové a Terezy Pěnkavové zastoupených Mgr. Ing. Ladislavou Jindřichovou, ve věci podané žaloby o úhradu bezdůvodného obohacení v celkové částce 2.191.085,-- Kč za užívání pozemků žalobců při stavbě silnice II/217 – obchvat Hranice-Ebmath Hranice
RK 150/02/13
40.
Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 38. a 41. výzva, prioritní osa 2 a 5
RK 151/02/13
41.
Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
RK 152/02/13
42.
Vyjádření k dokumentaci záměru „V221/V222  – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 153/02/13
43a
Schválení dohody o započtení pohledávek mezi Karlovarským krajem 
a společností Development West, a.s.
RK 154/02/13
43b
Poskytnutí finančního daru Mgr. Františku Hořínkovi na akci Bachmač Sokolovo
RK 155/02/13







PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

PhDr. Oleg Kalaš v. r.
ověřovatel
 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PhDr. Olega Kalaše
- 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. 43 a)	Schválení dohody o započtení pohledávek mezi Karlovarským krajem a společností Development West, a.s.

bod č. 43 b)	Poskytnutí finančního daru Mgr. Františku Hoříkovi na akci Bachmač Sokolov

Staženo z programu:

bod č. 6	Smlouva o poskytování služeb provozování elektronického nástroje „časová razítka“


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.2.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 113/02/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 25.2.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Zřízení bankovních účtů u ČNB

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 114/02/13

- bere na vědomí informaci o povinnosti zřídit bankovní účty u České národní banky určené k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu

- schvaluje, že příjmy Karlovarského kraje z výnosu sdílených daní nebudou zasílány na účet u České národní banky, ale budou nadále zasílány na stávající běžný účet u Komerční banky

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru Ing. Divišovou, aby o této skutečnosti písemně informovala Ministerstvo financí a příslušný finanční úřad

Termín kontroly: 22.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


3. Zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Optimalizace nákladů na energie v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC (Energy Performance Contracting) 
– zrušení zadávacího řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 115/02/13

- souhlasí v souladu § 84 odst. 3 písmeno b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31.3.2012 se zrušením zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Optimalizace nákladů 
na energie v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC (Energy Performance Contracting) 
a to vzhledem k tomu, že zadavateli byla předložena pouze jedna nabídka uchazeče Sdružení ITES spol. s r.o. a MVV Energie CZ a.s., s nabídkovou cenou 29.538.991,-- Kč bez DPH a trvání smlouvy na 8 let

- ukládá prvnímu náměstku hejtmana, Mgr. Borkovi, připravit nové zadávací řízení na dodavatele zakázky „Optimalizace nákladů na energie v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC 
ve spolupráci minimálně v rozsahu organizací Karlovarského kraje tak, jak bylo uvedeno v tomto materiálu, při dodržení základních principů metody EPC

Termín kontroly: 18.03.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 116/02/13

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 39/2013

- zapojení financování zvláštního účtu projektu K3 (Karlovarská karta) do rozpočtu Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 172.053,-- Kč (zůstatek 2012) 
na výdaje projektu K3 (Karlovarská karta), realizovaného a financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2-Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 40/2013

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.464.072,-- Kč do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu odvodu vyměřeného Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu Modernizace Letiště  Karlovy Vary III. etapa, 2. část 

Rozpočtovou změnu č. 41/2013

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 598.884,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb na úhradu daně z příjmu právnických osob doměřené Finančním úřadem v Chebu včetně penále. 



Rozpočtovou změnu č. 42/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 420.917,90 Kč (16.429,27 EUR 25,62 Kč/EUR)  z titulu přijetí evropského podílu z Bavorského ministerstva hospodářství, infrastruktury, dopravy 
a technologie 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 – Bavorsko. Rozpočtové prostředky jsou určeny pro projektového partnera Regierung von Oberfranken.

Rozpočtovou změnu č. 43/2013

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 10.000,-- Kč v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední školu živnostenskou Sokolov na úhradu reprezentace školy na veletrhu fiktivních firem, který se koná ve dnech 28. února 2013.

Rozpočtovou změnu č. 44/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.838,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Základní škola v Teplé, příspěvková organizace, Školní 258, Teplá jako vratka prostředků za rok 2011. Jedná se o vratku přeplatku na sociálním pojištění. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 45/2013

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
ve výši 12.581.599,-- Kč do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokračování realizace investičních akcí neukončených v roce 2012.

Rozpočtovou změnu č. 46/2013

- zapojení financování zvláštních účtů projektů (zůstatky 2012) globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 70.463.366,97 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to:

•	Zvláštní účet Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1	                       9.038.477,24 Kč
•	Zvláštní účet Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1 II.                       2.230.745,12 Kč
•	Zvláštní účet Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2                          16.146.618,52 Kč
•	Zvláštní účet Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2 II.                        1.071.066,94 Kč
•	Zvláštní účet Další vzdělávání pracovníků škol	 OP VK 1.3                           15.348.215,46 Kč
•	Zvláštní účet Další vzdělávání pracovníků škol OP VK 1.3 II.                      5.001.021,64 Kč
•	Zvláštní účet Podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2          19.285.651,17 Kč
•	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK 5.1 III.                                            2.192.851,94 Kč
•	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK 5.2 II.                                                  85.790,67 Kč
•	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK 5.3 II.                                                  62.928,27 Kč                                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Celkem                                                                                                           70.463.366,97 Kč

Rozpočtovou změnu č. 47/2013

- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 8.026,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Zavedení vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání, realizovaného Jezdeckou akademií Mariánské Lázně, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 48/2013

- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
k financování dalších projektů Globálních grantů OP VK 3.2 zapojením vratky ve výši 19.820,-- Kč 
v rámci vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého na realizaci projektu Moderní výuka = budoucnost pro vzdělání, realizovaného Základní a mateřskou školou Hazlov okr. Cheb v rámci Globálního grantu OP VK 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji 

Rozpočtovou změnu č. 49/2013

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje ve výši 15.949.503,20 Kč (zůstatek 2012) do Odboru projektového řízení a informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů souvisejících s realizací projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje realizovaného a financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě – cíl Konvergence, oblast podpory 3.1 -Zavádění ICT v územní veřejné správě

Rozpočtovou změnu č. 50/2013

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 840.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, konkrétně lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost v nemocnici Ostrov.

Rozpočtovou změnu  č. 51/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 33.818,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Cheb a Horní Slavkov na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2012.

Rozpočtovou změnu č. 52/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 19.075,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za IV. čtvrtletí roku 2012 (od 10.11. do 31.12.2012) (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 53/2013

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti v KK do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.401.784,25 Kč (zůstatek 2012) ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji je realizován 
a financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa 
a veřejné služby, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Rozpočtovou změnu č. 54/2013

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Investiční podpora procesu transformace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 1. etapa akce č. 4142 ve výši 3.936.375,-- Kč (zůstatek 2012) do odboru sociálních věcí
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 25.000,-- Kč na úhradu příspěvku do Fondu údržby a oprav za byt Aš, Sibiřská v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 1. etapa akce č. 4142
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Investiční podpora procesu transformace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 2. etapa akce č. 4143 ve výši 911.195,-- Kč 
(zůstatek 2012) do odboru sociálních věcí
Jedná se o zajištění financování přípravy tohoto projektu, připravovaného k realizaci a financování 
v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace, podporovaná aktivita 3.1 a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. 

Rozpočtovou změnu č. 55/2013 
 
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ VI.) ve výši 323.661,96 Kč (zůstatek 2012) 
do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování výdajů přímo souvisejících s realizací projektu a zároveň přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 30.000,-- Kč 
z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na úhradu dohod o provedení práce, projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 
-Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Rozpočtovou změnu č. 56/2013 
 
- zapojení financování zvláštního účtu projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.) ve výši 2.298.926,12 Kč do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování výdajů přímo souvisejících s realizací projektu a zároveň přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 58.596,-- Kč z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce, projekt je realizován 
a financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 57/2013 

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ VIII.) ve výši 8.457.910,74 Kč (zůstatek 2012) do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování výdajů přímo souvisejících s realizací projektu 
a zároveň přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 60.000,-- Kč z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce, projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 
- Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 58/2013

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Investiční podpora procesu transformace Domov 
pro seniory Mariánská 1. etapa akce č. 4145 ve výši 762.400,-- Kč (zůstatek 2012) do odboru sociálních věcí. Jedná se o zajištění financování přípravy tohoto projektu, připravovaného k realizaci a financování 
v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace, podporovaná aktivita 3.1 a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb 
v jiné typy sociálních služeb. 


Rozpočtovou změnu č. 59/2013 
 
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.) ve výši 6.375.259,85 Kč (zůstatek 2012) do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování výdajů přímo souvisejících s realizací projektu a zároveň přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000,-- Kč z odboru sociálních věcí 
do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce, projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 60/2013

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
ve výši 39.000,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje z důvodu  poskytnutí příspěvků k realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Rozpočtovou změnu č. 61/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 163.200,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí obsádce rybníků v Karlovarském kraji pro pana Radka Žigmonda bytem Školní 400,
364 61 Teplá

Rozpočtovou změnu č. 62/2013

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000,-- Kč z rezervy odboru ekonomického do Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu navýšení finančních prostředků na udržitelnost projektu Aktualizace digitálního povodňového plánu Karlovarského kraje realizovaného v rámci Operačního programu životního prostředí 

Rozpočtovou změnu č. 63/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 116.340,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybí obsádce rybníku Velký Farský ve výši 78.675,-- Kč a rybníku Dolní Květnová ve výši 37.665,-- Kč v Karlovarském kraji paní Danuši Ondekové, bytem Zahradní 652, 273 07 Vinařice 7

Rozpočtovou změnu č. 64/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 923.318,30 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost Rybářství Mariánské Lázně s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně

Rozpočtovou změnu č. 65/2013

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
ve výši 30.000,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu udělení finančních darů vítězným obcím za umístění v soutěži Elektro zařízení – Liga 2012

Rozpočtovou změnu č. 66/2013

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
ve výši 41.654,11 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady nákladů na údržbu cyklostezky Ohře za období prosinec 2012

Rozpočtovou změnu č. 67/2013

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Tísňové volání ÚZZS do Odboru zdravotnictví úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 177.680,-- Kč (zůstatek 2012) ke krytí výdajů souvisejících s realizací projektu Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání, realizovaného a financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Rozpočtovou změnu č. 68/2013

- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 26.277.680,-- Kč ke krytí výdajů souvisejících s realizací projektu Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání, realizovaného a financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Rozpočtovou změnu č. 69/2013

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Zmapování výskytu a likvidace invazivních rostlin 
v terénu ve výši 1.094.696,96 Kč (zůstatek 2012) do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rozpočtovou změnu č. 70/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 2.783.614,69 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 
– Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II 

Rozpočtovou změnu č. 71/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 457.144,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb.

Rozpočtovou změnu č. 72/2013

- zapojení financování zvláštního účtu projektu CROSS-DATA ve výši 127.570,22 Kč (zůstatek 2012) 
do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů souvisejících 
s realizací projektu CROSS-DATA, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 
na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Rozpočtovou změnu č. 73/2013

- zapojení financování zvláštního účtu projektu CLARA II: veřejná správa v česko-saském regionu ve výši 161.708,70 Kč (zůstatek 2012) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, kde 
je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera.

Rozpočtovou změnu č. 74/2013

- zapojení financování zvláštního účtu projektu CLARA II: veřejná správa v česko-bavorském regionu 
ve výši 18.290,-- Kč (zůstatek 2012) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu, který byl schválen k realizaci a financování 
v rámci Programu Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera

Rozpočtovou změnu č. 75/2013

- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu Vědeckotechnický park ve výši 3.473.291,-- Kč (zůstatek 2012) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů souvisejících s přípravou projektu Vědeckotechnický park, připravovaného k realizaci a financování 
v rámci Operačního programu podnikání a inovace, prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace, program PROSPERITA

Rozpočtovou změnu č. 76/2013

- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu Informačně vzdělávací středisko ve výši 669.203,-- Kč (zůstatek 2012) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů souvisejících s přípravou projektu Informačně vzdělávací středisko, připravovaného k realizaci 
a financování v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.3 - Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita c-vybudování a podpora informačně vzdělávacích středisek

Rozpočtovou změnu č. 77/2013
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 1.609.247,01 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené 
na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 78/2013
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 510.626,30 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 79/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 200.832,53 Kč formou vzájemného provedení    zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s.

Rozpočtovou změnu č. 80/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 27.729.176,75 Kč formou vzájemného    provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s.



Rozpočtovou změnu č. 81/2013

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
ve výši 350.000,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na vrácení správních poplatků za vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Termín kontroly: 18.03.2013

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


5. Tisková oprava usnesení č. RK 933/09/12 o schválení rozpočtové změny č. 390/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 117/02/13

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 933/09/12 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 390/2012, a to tak, že se v textu za slova „oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb“  vkládá další text "a přesun finančních prostředků ve výši ± 25.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje k pokrytí mzdových výdajů tohoto projektu", takže text dané rozpočtové změny 
po tiskové opravě usnesení zní: 

Rozpočtovou změnu č. 390/2012

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.793.961,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ VIII.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb a přesun finančních prostředků ve výši ± 25.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje k pokrytí mzdových výdajů tohoto projektu

Další text usnesení se nemění.

Termín kontroly: 18.03.2013

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


6. Smlouva o poskytování služeb provozování elektronického nástroje "časová razítka"

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


7. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 097/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 118/02/13

- schvaluje znění Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu Základní škola Karlovy Vary 1. máje 1, příspěvková organizace

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu Základní škola Karlovy Vary 1. máje 1, příspěvková organizace

Termín kontroly: 20.05.2013

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


8. "ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje - realizace stavby" udělení plné moci zástupci Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje k uplatňování záručních a pozáručních vad díla

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 119/02/13

- schvaluje udělení plné moci zástupci Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje k uplatňování záručních a pozáručních vad díla ve věci řádně předaného a ukončeného díla „ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby“

- schvaluje návrh plné moci ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného
a ukončeného díla "ÚZZS Karlovarského kraje, Oblastní středisko Karlovy Vary, Sídlo zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – realizace stavby" ze dne 6.6.2011 uzavřené mezi Karlovarským krajem a sdružením firem s názvem Sdružení BAU-STAV a THERMIA-BAU - výstavba záchranné služby Karlovy Vary

Termín kontroly: 22.04.2013

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


9. Informace o dokončení akce: „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“ – rekapitulace nákladů.
Schválení zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného 
a ukončeného díla: „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“ dle přílohy.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 120/02/13

- bere na vědomí informaci o dokončení akce: „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“
- rekapitulace nákladů

- schvaluje zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného 
a ukončeného díla: „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“ pro uživatele díla = nájemce nemocnice v Sokolově firmu Nemos Sokolov s.r.o.

Termín kontroly: 22.04.2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 121/02/13

- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za období 1 - 6/2012

- bere na vědomí znění stanov společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., v předložené podobě, které odpovídá stavu platnému ke dni 01.07.2012 a které bylo vyhotoveno představenstvem společnosti,
a to v souvislosti se změnou živnostenského zákona

- bere na vědomí informaci o odstoupení Ing. Tomáše Svobody, r. č. 640828/1319, bytem Kynšperk 
nad Ohří, U Pivovaru 356, PSČ 357 51, s tím, že výkon funkce člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. T. Svobodovi skončil dne 29.11.2012

- bere na vědomí informaci o odstoupení Václava Mlezivi, r. č. 670813/0682, bytem Plesná, Šestidomí 276, PSČ 351 35, s tím, že výkon funkce člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Václavu Mlezivovi skončil dne 29.11.2012

- volí v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu s ustanovením 
článku 15 odstavec 2. stanov společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s,. Ing. Zdeňka Míkovce, 
r. č.: 500920/057, bytem U Koupaliště 915/7, 360 05 Karlovy Vary, jako člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., a to s účinností zahájení funkce ke dni 30.11.2012, ke kterému byl tento člen kooptován představenstvem společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,
v souladu s ustanovením článku 15 odstavec 4. stanov společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

- odvolává člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Zdeňka Míkovce, r. č.: 500920/057, bytem U Koupaliště 915/7, 360 05 Karlovy Vary, s účinností ke dni 28.2.2013

- volí v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ a § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu s ustanovením 
článku 15 odstavec 2. stanov společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Ivana Šmata,
r. č. 430817/070, bytem Březová, Rudolec 77, PSČ 356 01, jako člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., a to s účinností zahájení funkce ke dni 1.3.2013

- schvaluje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ a § 59 odst.1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výkonu funkce 
pro Ing. Zdeňka Míkovce dle předloženého znění

- rozhoduje o změně stanov společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. tak, že dosavadní znění 
čl. 15. odstavec1 stanov společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., ve znění „Představenstvo společnosti má čtyři členy.“ se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: „Představenstvo má tři členy.“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., ve smyslu ustanovení 
§ 190 odst. 1 ObchZ.

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



11. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 122/02/13

- bere na vědomí „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012“ dle návrhu

- schvaluje zveřejnění „Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2012“ na internetových stránkách Karlovarského kraje dle návrhu

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


12. Dodatek č. 2 – Smlouvy na zhotovení územně plánovacího podkladu „Územní studie horských oblastí"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 123/02/13

- schvaluje dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo ev. č. smlouvy objednatele: 003/2011 na zhotovení územně plánovacího podkladu „Územní studie horských oblastí“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo ev. č. smlouvy objednatele: 003/2011 zhotovení územně plánovacího podkladu „Územní studie horských oblastí“ uzavřené mezi Karlovarským krajem a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

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


13. Smlouva o poskytnutí specializovaných map s odborným obsahem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 124/02/13

- schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí specializovaných map s odborným obsahem

Termín kontroly: 08.04.2013

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


14. Souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti Karlovarského kraje drážní dopravou hrazenou 
z prostředků Plzeňského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 125/02/13

- souhlasí se zajištěním dopravní obslužnosti Karlovarského kraje drážní dopravou hrazenou z prostředků Plzeňského kraje, dle návrhu

- pověřuje PhDr. Ing. Zdeňka Kusého, ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, odesláním souhlasu Karlovarského kraje
Zodpovídá:
PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje


15. Poskytnutí podpory společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 126/02/13

- souhlasí s poskytnutím podpory společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., ve výši 95.000,-- Kč.

- souhlasí s předloženým návrhem „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 společnosti NIPI BP, o.p.s., na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)“ ve výši 95.000,-- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 společnosti NIPI BP, o.p.s., na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)“

Termín kontroly: 22.04.2013

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


16. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, 
na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 127/02/13

- souhlasí s předloženým provozním plánem příspěvkové organizace Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje na rok 2013 s celkovými předpokládanými zdroji 
ve výši 670.836 tis. Kč

- schvaluje způsob a dobu účetního odepisování majetku tak, jak je předloženo v Odpisovém plánu 
KSÚS KK, p.o., na rok 2013 (sloupec 3 a 4). Propočet ročních účetních odpisů činí 111.452 tis. Kč.

- schvaluje předložený rozpočet výnosů a nákladů KSÚS KK, p.o., na rok 2013 ve výši 419.080 tis. Kč

- schvaluje předložený plán tvorby a použití fondů a ostatních peněžních operací KSÚS KK, p.o.,
na rok 2013

- schvaluje hodnotu závazného ukazatele „Limit mzdových nákladů na rok 2013“ ve výši 13,4 mil. Kč

- schvaluje předložený plán čerpání investičního fondu pro rok 2013 ve výši 
441.190 tis. Kč

Termín kontroly: 22.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
17. Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti s dokončením staveb kanalizační sítě v obcích Abertamy, Hřebečná a Chyše v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 128/02/13

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti s dostavbou kanalizační sítě v obcích Abertamy, Hřebečná a Chyše, na polovinu z původně stanovených částek

Termín kontroly: 20.05.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


18. Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na akci „Zajištění projektové dokumentace rozvoje nemocnice v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 129/02/13

- souhlasí s příkazní smlouvou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 
v souvislosti s projektovou přípravou akce „Zajištění projektové dokumentace rozvoje nemocnice 
v Chebu“

- schvaluje příkazní smlouvu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 
v souvislosti s projektovou přípravou akce „Zajištění projektové dokumentace rozvoje nemocnice 
v Chebu“

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

Termín kontroly: únor 2014

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


19. Záměr využití části pozemku v majetku Karlovarského kraje pro potřeby individuálního investičního projektu Karlovarského kraje "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 130/02/13

- bere na vědomí Záměr využití části pozemku v majetku Karlovarského kraje pro účely projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace“

Termín kontroly: 04.11.2013

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

20. Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 131/02/13

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji“

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


21. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Dodávka ochranných osobních pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“; - Schválení formy zadávacího řízení, subjektů k obeslání výzvou, hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 132/02/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dodávka ochranných osobních pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka ochranných osobních pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“, s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Marcela Skalová     - náhradník: Jarmila Bartošová
- člen: Bc. Miloš Kukačka        - náhradník: Bc. Roman Říha
- člen: Ing. Pavel Beran            - náhradník: Dana Prošková

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda 
- člen: Hana Hozmanová	- náhradník: Mgr. Marian Odlevák
- člen: Ing. Karel Jakobec    	- náhradník: Mgr. Petr Zahradníček
- člen: Věra Bartůňková     	- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Ing. Alena Šalátová	- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Bc. Miloš Kukačka	- náhradník: MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.

Termín kontroly: 05.08.2013

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




22. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 133/02/13

- schvaluje návrh dodatku č. 2 Smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených 
z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

- pověřuje Ing. Alenu Šalátovou, pověřenou zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví, na základě 
čl. VII odst. 1 Podpisového řádu ředitele krajského úřadu č. R 01/2010 podpisem dodatku ke Smlouvě 
o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

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


23. Den učitelů 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 134/02/13

- bere na vědomí informaci o uspořádání slavnostního večera u příležitosti Dne učitelů 2013

- schvaluje ocenění vybraných pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise

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

Termín kontroly: 22.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, pověřená k zastupování vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy


24. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci pro mezinárodní otázky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 135/02/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci pro mezinárodní otázky ve výši 8.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí žáků střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Ostrov, na Pražském studentském summitu včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, pověřená k zastupování vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy
25. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 136/02/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v celkové výši 66.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů studia pro výchovné poradce základních a středních škol v Karlovarském kraji včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, pověřená k zastupování vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy


26. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„ISŠTE Sokolov - nákup ICT techniky pro projekty v rámci OPVK"
- 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 137/02/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov „ISŠTE Sokolov - nákup ICT techniky pro projekty v rámci OPVK“

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov 
- nákup ICT techniky pro projekty v rámci OPVK"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „ISŠTE Sokolov 
- nákup ICT techniky pro projekty v rámci OPVK"

- 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 členy 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: 22.04.2013

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


27. Sdělení Mgr. Václava Richtera

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 138/02/13

- bere na vědomí sdělení Mgr. Václava Richtera ze dne 28. ledna 2013 a dopis Ministerstva vnitra 
České republiky č. j. MV-143252-8/ODK-2012 ve věci vyřízení podání jmenovaného dle návrhů

- projednala text odpovědi na sdělení Mgr. Václava Richtera dle návrhu

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

- ukládá JUDr. Václavu Sloupovi, náměstkovi hejtmana, seznámit se sdělením Mgr. Václava Richtera 
a odpovědí hejtmana předsedy zastupitelských klubů opozičních stran zastupitelstva kraje

- konstatuje, že tímto projednáním a i s ohledem na stanovisko Ministerstva vnitra České republiky, považuje vypravením odpovědi Mgr. Václavu Richterovi celou záležitost za uzavřenou

- pověřuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu vyřizováním veškerých případných následných podání Mgr. Václava Richtera týkajících se činnosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary a souvisejících postupů krajského úřadu a Karlovarského kraje adresovaných radě kraje

Termín kontroly: 08.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, pověřená k zastupování vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy


28. Vyhlášení konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 139/02/13

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
Gymnázium a střední odborná škola Aš
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Střední průmyslová škola Ostrov
Gymnázium Ostrov
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Dětský domov Aš
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

- schvaluje text oznámení o konání konkursních řízení dle příloh

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s přípravou a organizací konkursních řízení

Termín kontroly: 19.08.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, pověřená k zastupování vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy


29. Změna usnesení č. RK 1165/12/12 ze dne 3. prosince 2012 – Místa uskutečňování zájmového vzdělávání domu dětí a mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dům dětí 
a mládeže Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 140/02/13

- mění část svého usnesení č. RK 1165/12/12 ze dne 3. prosince 2012, kterým schválila s účinností 
od 1. ledna 2013 nová místa uskutečňování zájmového vzdělávání domu dětí a mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, v tom smyslu, že ze schválených nových míst uskutečňování zájmového vzdělávání vyjímá místo na adrese Letní dětský tábor Studánka 
u Aše, 351 24 Hranice u Aše

Ostatní části usnesení zůstávají nezměněny.

Termín kontroly: 18.03.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, pověřená k zastupování vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy


30. Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměny k životnímu výročí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 141/02/13

- schvaluje poskytnutí osobních příplatků ředitelům následujících příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem s účinností 
od 1. března 2013 dle návrhu

Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart
Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
Základní umělecká škola Žlutice
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
Střední lesnická škola Žlutice
Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

- schvaluje poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš u příležitosti životního výročí ve výši dle návrhu

- ukládá Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovat úkoly spojené s poskytnutím osobních příplatků a odměny

Termín kontroly: 08.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, pověřená k zastupování vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy


31. Výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012 - Jáchymov, dům č.p. 126 
v Mathesiově ulici

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 142/02/13

- schvaluje výjimku z ust. čl. V. odst. 3 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje, a to v tom smyslu, že příjemce příspěvku na projekt: Jáchymov, dům č.p. 126 v Mathesiově ulici - oprava 
a konzervace pozůstalého historického zdiva ve dvoře, může vyúčtovat vyšší podíl prací provedených svépomocí, než je výše jeho vlastního povinného podílu

Termín kontroly: 08.04.2013

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


32. Výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012 - areál hradu a zámku Horní Hrad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 143/02/13

- schvaluje výjimku z ust. čl. V. odst. 3 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje, a to v tom smyslu, že příjemce příspěvku na projekt: Horní Hrad, mostek - oprava kamenného mostku, může předložit vyúčtování ve formě znaleckého posudku prací provedených svépomocí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z ust. čl. V. 
odst. 3 Pravidel pro pokytování příspěvků z rozpočtu Karlovaského  kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje, a to v tom smyslu, že příjemce příspěvku 
na projekt: Horní Hrad, hrad a zámek - záchranné zastřešení nad severním palácem, celková obnova vstupního objektu hradní brány, krov a střešní krytina v rizalitu, statika západního zdiva, oprava provalené hradební zdi, projektová dokumentace, může vyúčtovat vyšší podíl prací provedených svépomocí než je výše jeho vlastního povinného podílu.

Termín kontroly: 06.05.2013
Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


33. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6, pozemky p.p.č. 135/12, 335/9, 335/10, 335/11, 335/20, 364/1, 365/4, 372 a části pozemků  p.p.č. 335/1, 335/5 a 335/6 v k.ú. Dobroše a části pozemku p.p.č. 714/4 v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří 
– ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 144/02/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části stavby původní silnice I/6 v km 145,349 – 145,951 v délce 0,602 km, pozemků p.p.č. 135/12 o výměře 182 m2, 335/9 o výměře 91 m2, 335/10 o výměře 4023 m2, 335/11 o výměře 2028 m2, 335/20 o výměře 802 m2, 364/1 o výměře 41 m2, 365/4 o výměře 131 m2, 372 o výměře 170 m2 a částí pozemků 
p.p.č. 335/1, 335/5 a 335/6, které byly odděleny geometrickým plánem č. 94-155/2012 z původních pozemků p.p.č. 335/1, 335/5 a 335/6 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 335/23 
o výměře 3 m2, 335/24 o výměře 1164 m2 a 335/25 o výměře 9514 m2, vše v k.ú. Dobroše a obci Odrava 
a části pozemku p.p.č. 714/4, které byly odděleny geometrickým plánem č. 131-155/2012 z původního pozemku p.p.č. 714/4 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 714/12 o výměře 3 m2 
a  714/13 o výměře 3156 m2, vše v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří a obci Tuřany formou darovací smlouvy, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, 
IČO 65993390, zastoupeným Ing. Radkem Hanačíkem, ředitelem Úseku kanceláře GŘ (jako dárce 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti včetně stavby silnice I/6 z vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR 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 darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 17.06.2013

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


34. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 603/4 v k.ú. Velká Hleďsebe

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 145/02/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 603/4 o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Hleďsebe, formou darovací smlouvy mezi obcí 
Velká Hleďsebe, se sídlem Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, PSČ 353 01, IČO 00572756, zastoupenou panem Bohumilem Kovaříkem, starostou obce (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Velká Hleďsebe 
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 darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 17.06.2013

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


35. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 1185/6 v k.ú. Potůčky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 146/02/13

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 1185/6 v k.ú. Potůčky, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu snížení rozhledového pole při výjezdu z p.p.č. 362/3 ve vlastnictví pana Tran Thia Dung

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Obecní úřad Potůčky 
o povolení kácení

Termín kontroly: 04.11.2013

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


36. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 1753/3 v k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 147/02/13

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 1753/3 v k.ú. Nejdek, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu špatného stavu dřeviny a tím i možného ohrožení osob pohybujících se v areálu školy

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Obecní úřad Nejdek 
o povolení kácení

Termín kontroly: 04.11.2013

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


37. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu č.p. 217 na pozemku st.p.č. 237/1, včetně pozemku st.p.č. 237/1, vše v k. ú. Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 148/02/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat následující nemovitosti:

- budovu č.p. 217 na pozemku st.p.č. 237/1,
- pozemek st.p.č. 237/1 o výměře 618 m2,

vše v k.ú. Mariánské Lázně

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Mgr. Karel Borský, ředitel p.o. Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně


38. Zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 657/17 v k.ú. Nový Drahov ve vlastnictví ČR 
s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 149/02/13

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Modernizace mostu ev.č. 213-10-1 Nový Drahov“, jejímž předmětem je závazek ke zřízení věcného břemene odpovídajícímu právu umístění stavby – úprava koryta z dlažby z lomového kamene 
na pozemku p.p.č. 657/17 v k.ú. Nový Drahov a obci Třebeň, právu přístupu ke stavbě za účelem jejího zajištění, oprav, úprav a údržby a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým 
a správním ředitelem (jako budoucí povinný na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný na straně druhé)

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřuje 
jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 17.06.2013

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


39. Žádost Kristýny Braun, manželů Zdeňka a Jany Pěnkavových, Patricie Pěnkavové a Terezy Pěnkavové zastoupených Mgr. Ing. Ladislavou Jindřichovou, ve věci podané žaloby o úhradu bezdůvodného obohacení v celkové částce 2.191.085,-- Kč za užívání pozemků žalobců při stavbě silnice II/217 – obchvat Hranice-Ebmath Hranice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 150/02/13

- souhlasí s nevyhověním žádosti Mgr. Ing. Ladislavy Jindřichové, právní zástupkyně Kristýny Braun, manželů Zdeňka a Jany Pěnkavových, Patricie Pěnkavové a Terezy Pěnkavové ve věci podané žaloby
o úhradu bezdůvodného obohacení v celkové částce 2.191.085,-- Kč za užívání pozemků žalobců 
při stavbě silnice II/217 – obchvat Hranice-Ebmath Hranice, ze dne 12.12.2012, kterým navrhuje smírné řešení sporu stanovením částky za užívání dotčených pozemků ve výši 95,-- Kč/m2/ročně

Termín kontroly: 06.05.2013
Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 


40. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 38. a 41. výzva,
prioritní osa 2 a 5

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 151/02/13

- souhlasí s kladným ohodnocením žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí podaných 
v rámci  38. a 41. výzvy - prioritní osy 2 a 5

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


41. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 152/02/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Vít Venhoda	- náhradník: DiS. Martin Chochel
- člen: Ing. Irena Šteflová    	- náhradník: Jiří Kvak 
- člen: Ing. Jiří Raška		- náhradník: Ing. Radoslav Brachtl
- člen: Ing. Petr Uhříček	- náhradník: Ing. Pavel Růžička
- člen: Ing. Iveta Grünerová	- náhradník: Bc. Aleš Bedlík

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Václav Jakubík	- náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Hana Hozmanová	- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Ing. Josef Hora		- náhradník: Ing. Jiří Kotek
- člen: Ing. Vít Venhoda	- náhradník: DiS. Martin Chochel
- člen: Ing. Petr Uhříček	- náhradník: Ing. Pavel Růžička
- člen: Ing. Irena Šteflová    	- náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 03.06.2013

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


42. Vyjádření k dokumentaci záměru „V221/V222  – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ podle § 8 odst. 3 zákona   č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 153/02/13

- projednala dokumentaci záměru „V221/V222  – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV 
na dvojité vedení 400 kV“ a

- vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „V221/V222  – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ souhlasí, za podmínky, že budou dodržena navržená kompenzační opatření uvedená 
v oznámení záměru na str. 188 - 195.

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


43a. Schválení dohody o započtení pohledávek mezi Karlovarským krajem a společností Development West, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 154/02/13

- schvaluje Dohodu o započtení pohledávek mezi Karlovarským krajem a společností Development West, a.s. se sídlem Plzeň, K Cihelnám 699, PSČ 326 00, IČO 27130347, DIČ CZ27130347, dle návrhu

Termín kontroly: 22.04.2013

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


43b. Poskytnutí finančního daru Mgr. Františku Hořínkovi na akci Bachmač Sokolovo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 155/02/13

- schvaluje poskytnutí finančního daru Mgr. Františku Hořínkovi ve výši 30.000,-- Kč na financování účasti na akci Bachmač Sokolovo pro šest účastníků

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Mgr. Františkem Hořínkem 
ve výši 30.000,-- Kč

Termín kontroly: 22.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


