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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

z 10. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. března 2013 (8:11 – 13:30 hod.) a 19. března 2013 (8:05 – 9:05 hod.)
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 


18. března 2013

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 (8:11 – 9:56 hod. a 11:57 – 13:30 hod.)
Mgr. Borka (9:56 - 11:57 hod.) 
Přizvaní:	Ing. Divišová, Ing. Šalátová, JUDr. Machová, Mgr. Vydrová, Ing. Pavlas, 
Ing. Michková, Ing. Adamec
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková

19. března 2013

Přítomni:   	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel (do 8:50 hod.), Ing. Navrátil, 
Bc. Čermák, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík 
(celkem 9 radních)      
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 
Přizvaní:	Ing. Patočková, Ing. Šalátová, MUDr. Sýkora Ph.D., Mgr. Novotný
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva 
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.3.2013
RK 179/03/13
2.
Poskytnutí daru na organizační zajištění 1/2Maratonu Karlovy Vary 2013
RK 180/03/13
3.
Poskytnutí daru na podporu informačního a vzdělávacího produktu PORCELAN 
A GLASS FABRIK TOUR
RK 181/03/13
4.
Poskytnutí finančního daru TJ ESKA CHEB
RK 182/03/13
5.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v roce 2013
RK 183/03/13
6.
Jmenování členů komise pro rozdělování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
RK 184/03/13
7.
Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 - 2016
RK 185/03/13
8.
Rozpočtové změny
RK 186/03/13
9.
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31. 12. 2012
RK 187/03/13
10.
Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2012
RK 188/03/13
11.
Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2013
RK 189/03/13
12.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
RK 190/03/13
13.
Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, Husitská 2053, Sokolov na obnovu školních tabulí
RK 191/03/13
14.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního, schválení použití investičního fondu na dofinancování schválené investiční akce a změna názvu akce příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
RK 192/03/13
15.
Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Chebu
RK 193/03/13
16.
Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekce ROPu NUTS II Severozápad
RK 194/03/13
17.
Výpověď vkladu - J&T banka
staženo
18.
Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.3.2013 
(mimo řádný termín) a 18.4.2013
RK 195/03/13
19.
Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2013
staženo
20.
Tisková oprava usnesení č. RK 82/02/13 - Vyrovnání vícenákladů příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje z dodávek elektrické energie v režimu dodávky poslední instance
RK 196/03/13
21.
Smlouva o poskytování služeb provozování elektronického nástroje „časová razítka“
RK 197/03/13
22.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 990/2012
RK 198/03/13
23.
Změny ve jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci výzev vyhlašovaných v období realizace druhých globálních grantů Prioritní osy 1, 
v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost
RK 199/03/13
24.
Změna ve jmenování člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 4. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost
RK 200/03/13
25.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropů a výměna stavebních výplní v 1. PP a 1. NP“ objektu školy SOU stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská č.p. 56, Karlovy Vary; 
- 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 201/03/13
26.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Revitalizace nemocnice 
v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov“;   
- Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
RK 202/03/13
27.
„Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice; 
- 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 203/03/13
28.
Informace o vynucených změnách v rámci realizaci projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ CZ.1.09/1.3.00/41.00970
RK 204/03/13
29.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci 
z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravnou fázi a realizaci projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
RK 205/03/13
30.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu „Zachování vzpomínek 
pro budoucnost/sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný 
v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
RK 206/03/13
31.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“
RK 207/03/13
32.
Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2012
RK 208/03/13
33.
Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2012
RK 209/03/13
34.
Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2012
RK 210/03/13
35.
Kritéria pro finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené 
s provozem cyklobusů pro období let 2013 - 2015
RK 211/03/13
36.
Převod budovy na pozemku st.p.č. 408/1 v katastrální území Bochov do majetku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. a vložení nově nabytého majetku do správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 212/03/13
37.
Uzavření smlouvy na zajištění údržby cyklostezky Ohře
RK 213/03/13
38.
Zajištění dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie v letech 2014 - 2015
staženo
39.
Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem
staženo
40.
Zřízení věcného břemene pro výkon vlastnického práva ke stavbě silnice II/213
RK 214/03/13
41.
Podání žádosti o zrušení návrhu na vyvlastňovací řízení v souvislosti se stavbou „II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava“
RK 215/03/13
42.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“ 
RK 216/03/13
43.
Schválení odůvodnění veřejné zakázky „III/21047 Modernizace silnice Nejdek 
- Pernink“
RK 217/03/13
44.
Úprava cen integrovaných jízdních dokladů v systému Integrované dopravy Karlovarského kraje s platností od 1.5.2013
RK 218/03/13
45.
Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2012
RK 219/03/13
46.
Smlouvy o partnerství na projektu „Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“
RK 220/03/13
47.
Program obnovy venkova 2013 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3
RK 221/03/13
48.
Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2013
RK 222/03/13
49.
Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s., v roce 2013 na realizaci projektu „Rozšíření cyklopůjčoven v Karlovarském kraji“
RK 223/03/13
50.
Smlouva o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů uzavřena mezi Karlovarským krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest
RK 224/03/13
51.
Dopravní terminál Mariánské Lázně - informace o ukončení administrativní kontroly poskytovatelem dotace
RK 225/03/13
52.
Schválení odstoupení od dohody se Statutárním městem Karlovy Vary 
v souvislosti s žádostí o vydání stavebního povolení stavby „Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar“  
RK 226/03/13
53.
„Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“ - objednávka zpracování odborného stanoviska k nabídkám uchazečů, poskytování odborných konzultací orgánům Karlovarského kraje při hodnocení nabídek a administrace zasedání hodnotící komise
RK 227/03/13
54.
Příprava výběrového řízení: „Realizace staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ 
RK 228/03/13
55.
Projednávání zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2012 - zařízení sociálních služeb
RK 229/03/13
56.
Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
RK 230/03/13
57.
Projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele“ – úhrada výdajů na opravy závad bytu zvláštního určení vyplývající z neplnění povinností firmy S T I O B s.r.o.
staženo
58.
Příspěvek organizaci 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 
RK 231/03/13
59.
Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
RK 232/03/13
60.
Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Sociální služby, příspěvková organizace
RK 233/03/13
61.
Navýšení kapacity Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace
RK 234/03/13
62.
Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. D 233/2011 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory 
v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla
RK 235/03/13
63.
Informace o ukončené veřejnosprávní kontrole na místě u Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 236/03/13
64.
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
v oblasti zdravotnictví za rok 2012
RK 237/03/13
65.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2012
RK 238/03/13
66.
Doprava raněných, nemocných a rodiček na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje
bez usnesení
67.
Harmonogram kroků mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.
RK 239/03/13
68.
Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu
RK 240/03/13
69.
Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“
RK 241/03/13
70.
Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace - 3. etapa“
RK 242/03/13
71.
Projekty „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“; „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“, „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“, „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ a „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“  - změna bankovního účtu
RK 243/03/13
72.
Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže 
z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
RK 244/03/13
73.
Vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2012“
RK 245/03/13
74.
Převod zřizovatelských kompetencí k příspěvkovým organizacím Základní umělecká škola Žlutice a Základní škola praktická Žlutice, příspěvková organizace, z Karlovarského kraje na město Žlutice
RK 246/03/13
75.
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže 
a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2013
RK 247/03/13
76.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti bit cz training, s.r.o.
RK 248/03/13
77.
Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Kulinářské zážitky 
v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí“ příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
RK 249/03/13
78.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci 
k projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA“
RK 250/03/13
79.
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2012
RK 251/03/13
80.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury 
RK 252/03/13
81.
Poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary
RK 253/03/13
82.
Příspěvky subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
RK 254/03/13
83.
Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2013
RK 255/03/13
84.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - Libor Balák 
- Karlovarské hudební divadlo
RK 256/03/13
85.
Žádost o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt „Děti, mládež a kultura“
RK 257/03/13
86.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 11 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří
RK 258/03/13
87.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 480/3 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
RK 259/03/13
88.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 1492/16 v k.ú. Sokolov
RK 260/03/13
89.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 4086/3 v k.ú. Sokolov
RK 261/03/13
90.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 
– pozemek p.p.č. 3279/3 a část pozemku p.p.č. 3237/1 v k.ú. Jindřichovice 
v Krušných horách
RK 262/03/13
91.
Zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 612/2 v k.ú. Klášter Teplá 
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 263/03/13
92.
Schválení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost – část pozemku p.č. 522/3 v k.ú. Dvory v rámci projektu Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje
RK 264/03/13
93.
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 
ve vlastnictví Karlovarského kraje uživatelce Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace
RK 265/03/13
94.
Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 
RK 266/03/13
95.
Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje
RK 267/03/13
96.
Změna Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření před povodněmi 
v územích ohrožených povodněmi
RK 268/03/13
97.
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2013
RK 269/03/13
98.
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty (EVVO) v roce 2013
RK 270/03/13
99.
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
RK 271/03/13
100.
„Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa“ příspěvek kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace 
nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ městu Sokolov
RK 272/03/13
101.
Doplnění Krajské pracovní skupiny Karlovarského kraje pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013
RK 273/03/13
102.
Vyjádření k oznámení záměru „Plán využívání ložiska, Kamenolom Lipná“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 274/03/13
103.
Vyjádření k dokumentaci záměru „VTE Krásné Údolí“ podle § 8 odst. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 275/03/13
104a)
Zásadní opatření pro rozvoj zaměstnanosti v Karlovarském kraji
RK 276/03/13
104b)
Pověření zástupců Karlovarského kraje do pracovní skupiny Krajský akční tým 
pro rozvoj zaměstnanosti
RK 277/03/13
104c)
Jmenování členů konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 278/03/13
104d)
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb 
za 2. pololetí roku 2012
RK 279/03/13
104e)
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – výsledky hospodaření a hmotná zainteresovanost
RK 280/03/13
104f)
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – schválení kritérií, smlouva o výkonu funkce 
staženo
104g)
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – změna stanov 
RK 281/03/13
104h)
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – volba generálního ředitele společnosti
RK 282/03/13







PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman Karlovarského kraje

Bc. Miloslav Čermák v. r.
ověřovatel
 		 	                
   













A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

	Bc. Miloslava Čermáka
	JUDr. Martina Havla



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 104 a)	Zásadní opatření pro rozvoj zaměstnanosti v Karlovarském kraji

bod č. 104 b)	Pověření zástupců Karlovarského kraje do pracovní skupiny Krajský akční tým 
pro rozvoj zaměstnanosti

bod č. 104 c)	Jmenování členů konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

bod č. 104 d)	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb 
za 2. pololetí roku 2012

bod č. 104 e)	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
– výsledky hospodaření a hmotná zainteresovanost

bod č. 104 f)	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
– schválení kritérií, smlouva o výkonu funkce

bod č. 104 g)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– změna stanov

bod č. 104 h)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– volba generálního ředitele společnosti

Staženo z programu:

bod č. 17)	Výpověď vkladu - J&T banka

bod č. 19)	Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2013	

bod č. 38)	Zajištění dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie 
v letech 2014 - 2015	

bod č. 39)	Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem

bod č. 57) 	Projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele“ – úhrada výdajů na opravy závad bytu zvláštního určení vyplývající z neplnění povinností firmy S T I O B s.r.o.	

bod č. 104 f) 	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – schválení kritérií, smlouva o výkonu funkce	


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.3.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 179/03/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.3.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Poskytnutí daru na organizační zajištění 1/2Maratonu Karlovy Vary 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 180/03/13

- souhlasí s udělením daru ve výši 20.000,-- Kč společnosti tempo team prague s.r.o. Praha na organizační zajištění 1/2Maratonu Karlovy Vary 2013

Termín kontroly: 20.05.2013

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů


3. Poskytnutí daru na podporu informačního a vzdělávacího produktu PORCELAN A GLASS FABRIK TOUR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 181/03/13

- souhlasí s udělením daru ve výši 190.000,-- Kč sdružení fyzických osob ARCHA LOKET 1909 
na podporu produktu PORCELÁN A GLASS FABRIK TOUR

Termín kontroly: 20.05.2013

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů


4. Poskytnutí finančního daru TJ ESKA CHEB

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 182/03/13

- souhlasí s udělením daru ve výši 20.000,-- Kč TJ ESKA CHEB na zajištění účasti člena lukostřeleckého oddílu TJ Eska Cheb Martina Hámora na závodech Světového poháru v lukostřelbě a Mistrovství světa

Termín kontroly: 20.05.2013

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů


5. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 183/03/13

- souhlasí s poskytnutím příspěvku a předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pro rok 2013, ve výši 
2.624.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku a předložený návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pro rok 2013, ve výši 2.624.000,-- Kč

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


6. Jmenování členů komise pro rozdělování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 184/03/13

- jmenuje členy komise pro rozdělení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje obcím na financování potřeb jejich jednotek sboru dobrovolných hasičů, jimiž jsou
Richard Kejmar (starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje),
Milan Bílek (obec Plesná, člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Plesná),
Jiří Kiss (město Chodov, člen jednotky sboru dobrovolných hasičů města Chodov),
Anna Plačková (město Jáchymov, členka jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jáchymov).

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


7. Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 - 2016

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 185/03/13

- schvaluje Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 - 2016

Zodpovídá:
Rada Karlovarského kraje 


8. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 186/03/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 99/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 308.600,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov.

Rozpočtovou změnu č. 100/2013 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.736.434,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění rozvojového programu ve vzdělávání „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky 
a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2013“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary v částce 489.344,-- Kč a pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje ve výši 4.247.090,-- Kč (seznam škol je uveden v příloze důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 101/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 100.000,-- Kč pro CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o., na pořádání dostihových dnů jménem Karlovarského kraje v průběhu sezóny 2013

Rozpočtovou změnu č. 102/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.659,26 Kč z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Zvýšení absorpční kapacity globálních grantů v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci OP VK, oblast podpory 5.3.

Rozpočtovou změnu č. 103/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 19.123,67 Kč z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Informovanost a publicita globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci OP VK, oblast podpory 5.2. 

Rozpočtovou změnu č. 104/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč na výdaje spojené s certifikací krajského úřadu dle ISO 9001 

Rozpočtovou změnu č. 105/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 7.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov 
na částečnou úhradu nákladů celostátního kola odborné soutěže Autoopravář Junior 2013. 

Rozpočtovou změnu č. 106/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 25.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou 
a ekonomickou Sokolov na udržitelnost projektů „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech (CZ.1.07/1.3.11/02.0005)“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech (CZ.1.07/1.3.11/02.0006)“.

Rozpočtovou změnu č. 107/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 25.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje První české gymnázium v Karlových Varech na udržitelnost projektů „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v Karlových Varech (CZ.1.07/1.3.11/02.0003)“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v Karlových Varech (CZ.1.07/1.3.11/02.0004)“.

Rozpočtovou změnu č. 108/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 65.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje První české gymnázium v Karlových Varech na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí našich basketbalistek v mezinárodním finále ISF, které 
se koná na Kypru. 

Rozpočtovou změnu č. 109/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 66.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem – Pedagogická fakulta na částečné pokrytí výdajů studia pro výchovné poradce základních 
a středních škol v Karlovarském kraji na čtvrtý semestr studia. 

Rozpočtovou změnu č. 110/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 8.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro Asociaci pro mezinárodní otázky na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí žáků středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na Pražském studentském summitu.

Rozpočtovou změnu č. 111/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 26.492,-- Kč do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu úroků z posečkané částky vyměřených Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu Modernizace Letiště Karlovy Vary III. etapa, 2. část

Rozpočtovou změnu č. 112/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 350.000,-- Kč z rezervy odboru ekonomického do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady nákladů 
na údržbu cyklostezky Ohře pro rok 2013 

Rozpočtovou změnu č. 113/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč z odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
do Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady nákladů na dopravu žáků školských zařízení na exkurze v rámci praktické výuky Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 22.04.2013

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


9. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 187/03/13

- bere na vědomí, že 73 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 31.12.2012 takto:

·	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem nebo s vyrovnaným výsledkem hospodaření
·	2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem
·	14 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem nebo s vyrovnaným výsledkem hospodaření
·	7 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
·	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
·	45 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem nebo s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 188/03/13

- schvaluje výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření takto:

Varianta III. - příděl do fondu odměn ve výši 20 %

-	v oblasti zdravotnictví zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 7.371.770,34 Kč dle návrhu 
-	v oblasti regionálního rozvoje zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 1.992.879,52 Kč 
dle návrhu 
-	v oblasti sociální zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 5.525.540,50 Kč dle návrhu 
-	v oblasti kultury zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 748.302,04 Kč dle návrhu 
-	v oblasti dopravy zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 370.967,06 Kč dle návrhu 
-	v oblasti školství zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 11.196.294,28 Kč dle návrhu

- schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2012

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


11. Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 189/03/13

- schvaluje finanční plány příspěvkových organizací na rok 2013

-	v oblasti zdravotnictví s celkovým výsledkem hospodaření 527.662,-- Kč kromě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (příloha č. 1a) 
-	v oblasti regionálního rozvoje s nulovým výsledkem hospodaření (příloha č. 2a)
-	v oblasti sociálních s celkovým výsledkem hospodaření 276.000,-- Kč (příloha č. 3a)
-	v oblasti kultury s nulovým výsledkem hospodaření (příloha č. 4a)
-	v oblasti dopravy s nulovým výsledkem hospodaření (příloha č. 5a)
-	v oblasti školství s celkovým výsledkem hospodaření 5.082.013,-- Kč (příloha č. 6a)

- schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2013

-	v oblasti zdravotnictví kromě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (příloha č. 1b)
-	v oblasti regionálního rozvoje (příloha č. 2b)
-	v oblasti sociálních věcí (příloha č. 3b)
-	v oblasti kultury (příloha č. 4b)
-	v oblasti dopravy (příloha č. 5b)
-	v oblasti školství (příloha č. 6b)

Zodpovídá:
ředitelé příspěvkových organizací


12. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 190/03/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary ve výši 180.000,-- Kč na "Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2013"

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary ve výši 180.000,-- Kč

Termín kontroly: 20.05.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


13. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, Husitská 2053, Sokolov na obnovu školních tabulí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 191/03/13

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na obnovu školních tabulí v maximální částce do 670.000,-- Kč

Zodpovídá:
Mgr. Jiří Widž, ředitel p.o. Gymnázium Sokolov a KVC


14. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního, schválení použití investičního fondu na dofinancování schválené investiční akce a změna názvu akce příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 192/03/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 500.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary ve výši 1.500.000,-- Kč na dofinancování schválené akce "Hydroizolační clony tlakovou injektáží v 1. PP a 1. NP"

- schvaluje změnu názvu schválené akce "Hydroizolační clony tlakovou injektáží v 1. PP a 1. NP" 
na "Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropů a výměna stavebních výplní v 1. PP a 1. NP"

Zodpovídá:
RNDr. Jiří Neumann, ředitel p.o. SOU stravování a služeb Karlovy Vary


15. Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 193/03/13

- schvaluje změnu účelu použití dotace do investičního fondu ve výši 600.000,-- Kč ze schválené akce "Rekonstrukce sbírkových depozitářů a jejich vybavení I. etapa" na akci "Úprava výstavních prostor 
v II. patře Radničního paláce"

Zodpovídá:
Mgr. Marcel Fišer, ředitel příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu


16. Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekce ROPu NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 194/03/13

- ukládá všem vedoucím projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU, aby s okamžitou platností zastavili veškeré požadavky na výdaje projektů ve fázi přípravy a ve fázi počátku realizace 
až do doby vyřešení situace týkající se ROP Severozápad konkrétně u následujících projektů:

 1. ROP – Modernizace strojních a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku ISŠ Cheb – podána žádost
 3. OPŽP – Středisko ekologické výchovy Školní statek Cheb – příprava
 4. Cíl 3 – E4 ISŠTE Sokolov – záměr
 5. Cíl 3 – Zachování vzpomínek pro budoucnost ISŠ Cheb – příprava
 6. Cíl 3 – Projekt bez názvu Gymnázium a OA Chodov – záměr
 7. Cíl 3 – Krušnohorská kuchařka SOŠ Nejdek – příprava
 8. Cíl 3 – Duální systémy Drážďany ISŠTE Sokolov – záměr
 9. Norské fondy – Rekonstrukce budovy SPŠKS Karlovy Vary – záměr
10. Program Švýcarsko České spolupráce – Přenos zkušeností mezi Švýcarskými regiony a KK – záměr
11. ROP – Cyklostezka Ohře II. – počátek realizace
12. ROP – Cyklostezka Ohře III. – příprava
13. OPPI – Rozvoj konkurenceschopnosti – příprava
14. Cíl 3 – Přeshraniční rozvoj vědy a výzkumu ČR – Sasko – záměr
17. OPPI – karlovarský regionální klastr – příprava
18. IOP – Regionální multifunkční centrum IZS – záměr
19. Cíl 3 – Regionální ZOO – záměr
20. OPŽP – Environmentální vzdělávací centrum národního geoparku Egeria Muzeum Sokolov – příprava
21. IOP – Císařské lázně – příprava
22. ROP – Císařské lázně – příprava
23. Norské fondy – Artcentrum G4 – příprava
24. Norské fondy – Oprava a zpřístupnění statku v Milíkově Muzeum Cheb – příprava
25. Cíl 3 – TourNet rezervační a informační systém  - příprava
26. ROP – KKN přístrojové vybavení PAM – podána žádost
27. ROP – Karlovarská karta – počátek realizace
28. OPŽP – DPS Spáleniště v Chebu zateplení pláště budovy, částečná výměna oken – příprava
29. OPŽP – DPS Lázně Kynžvart zateplení pláště budovy, částečná výměna oken – příprava
30. OPŽP – DPS v Hranicích zateplení pláště budovy a výměna vstupních dveří – příprava
31. OPŽP - DPS Skalka Cheb zateplení pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří – příprava
33. OPŽP – Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v KK – záměr
34. IOP – Iktové centrum – příprava
35. Domov se zvláštním režimem Matyáš Nejdek – rekonstrukce – není v Akčním plánu
36. DPS Skalka Cheb – rekonstrukce – není v Akčním plánu
37. Krajské onkologické centrum KKN - není v akčním plánu

- ukládá všem vedoucím projektů pozastavit předkládání nových projektů k zařazení do Akčního plánu

- ukládá odboru regionálního rozvoje v souvislosti se situací v ROP Severozápad provést analýzu rizik všech projektů zařazených v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- ukládá odboru regionálního rozvoje, na základě výsledků analýzy rizik, provést aktualizaci Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje do 31.12.2013

- ukládá vedoucím věcně příslušných odborů, aby informovali vedoucí projektů realizovaných organizacemi kraje o výše uvedených usnesení

Termín kontroly: 22.04.2013

Zodpovídá:
vedoucí projektů


17. Výpověď vkladu - J&T Banka

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


18. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.3.2013 (mimo řádný termín) 
a 18.4.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 195/03/13

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.3.2013 (mimo řádný termín) a 18.4.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


19. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


20. Tisková oprava usnesení č. RK 82/02/13 - Vyrovnání vícenákladů příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje z dodávek elektrické energie v režimu dodávky poslední instance

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 196/03/13

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 82/02/13, přijatého k souhlasu s vyrovnáním 
a úhradou vícenákladů příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje a organizacím ovládaným Karlovarským krajem z dodávek elektrické energie v režimu dodávky poslední instance dle přílohy č. 1 
v celkové výši:
	u maloodběrů elektrické energie 441.338,73 Kč vč. DPH
	u velkoodběrů elektrické energie 146.824,87 Kč vč. DPH

a to tak, že se vypouští částka 441.338,73 Kč a místo ní se vkládá částka 395.135,68 Kč a dále se vypouští částka 146.824,87 a místo ní se vkládá částka 156.006,56 Kč tak, že text dané rozpočtové změny 
po tiskové opravě usnesení zní:

- souhlasí s vyrovnáním a úhradou vícenákladů příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje 
a organizacím ovládaným Karlovarským krajem z dodávek elektrické energie v režimu dodávky poslední instance dle přílohy v celkové výši:
	u maloodběrů elektrické energie 395.135,68 Kč vč. DPH

u velkoodběrů elektrické energie 156.006,56 Kč vč. DPH

Další text usnesení se nemění.

Termín kontroly: 06.05.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 197/03/13

- schvaluje předložené znění návrhu smlouvy o poskytování služeb provozování elektronického nástroje "časová razítka" mezi Karlovarským krajem a První certifikační autoritou a.s.

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb provozování elektronického nástroje "časová razítka" mezi Karlovarským krajem a První certifikační autoritou a.s.

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


22. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 990/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 198/03/13

- schvaluje znění Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu 
ev. č. D 990/2012 v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a FM Consulting s.r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu 
ev. č. D 990/2012 v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a FM Consulting s.r.o.

Termín kontroly: 06.05.2013

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



23. Změny ve jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci výzev vyhlašovaných v období realizace druhých globálních grantů Prioritní osy 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 199/03/13

- ruší část usnesení RK 386/04/11 ze dne 18.4.2011, které jmenuje členy a náhradní členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci výzev vyhlašovaných 
v období realizace druhých globálních grantů Prioritní osy 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v části:

Zástupce sektoru	

Řádný člen
Náhradní člen

Předseda
1.
PaedDr. Vratislav Emler, člen rady a Zastupitelstva KK 
Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana

2. místopředseda
3.
Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Dana Martincová, vedoucí oddělení organizačního a správního

Zástupce Řídícího orgánu (MŠMT)
4.
Mgr. Eva Klímová, projektový manažer pro globální granty 
Ing. Hana Gablová

Zástupce sociálních partnerů
11.
Milan Matějka, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Mgr. Jiří Holan, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost



- jmenuje nové členy a náhradní členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci výzev vyhlašovaných v období realizace druhých globálních grantů Prioritní osy 1, v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

Zástupce sektoru

Řádný člen
Náhradní člen

Předseda
1.
JUDr. Václav Sloup, člen Rady KK
JUDr. Martin Havel, náměstek hejtmana

2. místopředseda
3.
Ing. Jana Trantinová, pověřená zastupováním vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Dana Martincová, vedoucí oddělení organizačního a správního

Zástupce Řídícího orgánu (MŠMT)
4.
Ing. Hana Gablová, projektový manažer pro globální granty
Mgr. Bc. Ilona Smotlachová

Zástupce sociálních partnerů
11.
Ing. Tomáš Svoboda, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Mgr. Vladimír Hartmann, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost



Termín kontroly: 20.05.2013

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


24. Změna ve jmenování člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 4. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 200/03/13

- ruší část usnesení RK 1071/11/12 ze dne 5.11.2012, které jmenuje členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 4. kola výzvy globálního grantu 
v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v části:

2. místopředseda: 	Mgr. Monika Šperglová (vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy)

- jmenuje nového člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených 
v rámci 4. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost:

2. místopředseda: 	Ing. Jana Trantinová (pověřená zastupováním vedoucí odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy)

Termín kontroly: 20.05.2013

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


25. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropů a výměna stavebních výplní v 1. PP a 1. NP“ objektu školy SOU stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská č.p. 56, Karlovy Vary; 
- 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 201/03/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropů a výměna stavebních výplní v 1. PP a 1. NP“

- 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 „Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropů a výměna stavebních výplní v 1. PP a 1. NP“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: RNDr. Jiří Neumann	- náhradník: Mgr. Yvona Chrudimská
- člen: Ing. Džamila Kaasová	- náhradník: Veronika Petříčková
- člen: Radka Lovecká		- náhradník: Jitka Valvodová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: JUDr. Václav Sloup	             - náhradník: Bohuslava Hajská
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Mgr. Jana Vildumetzová	             - náhradník: Mgr. Petr Zahradníček 
- člen: Mgr. Jiří Klsák		             - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Šárka Drahokoupilová	             - náhradník: Ing. Věra Tomsová
- člen: Ing. Stanislav Jambor	             - náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: RNDr. Jiří Neumann	             - náhradník: Ing. Džamila Kaasová

Termín kontroly: 04.11.2013

Zodpovídá:
RNDr. Jiří Neumann, ředitel p.o. SOU stravování a služeb Karlovy Vary

26. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov";   
- Schválení formy zadávacího řízení, 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 202/03/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku "Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu 
G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Věra Tomsová 	  - náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Bc. Olga Vokáčová           - náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Alena Šalátová           - náhradník: Ing. Denisa Cettlová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Ing. Tomáš Svoboda	- náhradník: Markéta Wernerová
- člen: Mgr. Jana Vildumetzová - náhradník: Bc. Robert Pisár
- člen: Mgr. Jiří Holan     	- náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
- člen: Ing. Věra Tomsová	- náhradník: Šárka Drahokoupilová

Termín kontroly: 22.07.2013

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


27. „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice; 
- 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 203/03/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Bohdan Koždoň	  - náhradník: Mgr. Libuše Syrovátková
- člen: Ing. Lubomír Modrovič               - náhradník: Šárka Drahokoupilová
- člen: Lenka Pospíchalová                    - náhradník: Jana Furišová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Josef Hora	                         - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Mgr. Jiří Holan           	            - náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Bohuslava Hajská                       - náhradník: Mgr. Jaroslav Borka 
- člen: Mgr. Jiří Klsák                            - náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Ing. Stanislav Jambor	            - náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: Šárka Drahokoupilová	            - náhradník: Ing. Věra Tomsová
- člen: Ing. Bohdan Koždoň	            - náhradník: Lenka Pospíchalová

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Bohdan Koždoň, ředitel p.o. Střední lesnická škola Žlutice


28. Informace o vynucených změnách v rámci realizaci projektu "Centrum odborného 
a praktického vzdělávání ISŠ Cheb" CZ.1.09/1.3.00/41.00970

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 204/03/13

- bere na vědomí informaci o změnách v rámci realizace projektu "Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb", příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb učinit veškeré nezbytné úkony 
k doložení oprávněnosti zvýšení finančních nákladů projektu

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel Integrované střední školy Cheb


29. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravnou fázi a realizaci projektu "Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 205/03/13

- jmenuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizace projektu Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 03.06.2013

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel Integrované střední školy Cheb


30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Zachování vzpomínek pro budoucnost/sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 206/03/13

- jmenuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu Zachování vzpomínek pro budoucnost/sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu Zachování vzpomínek pro budoucnost/sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 03.06.2013

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel Integrované střední školy Cheb


31. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 207/03/13

- jmenuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 03.06.2013

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel Integrované střední školy Cheb

32. Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 208/03/13

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., Ing. Václavu Černému, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 06.05.2013

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


33. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 209/03/13

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 06.05.2013

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


34. Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 210/03/13

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Ing. Zdeňku Pavlasovi, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 06.05.2013

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


35. Kritéria pro finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů pro období let 2013 - 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 211/03/13

- schvaluje kritéria pro finanční příspěvek vybranému dopravci na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů pro období let 2013 - 2015

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


36. Převod budovy na pozemku st.p.č. 408/1 v katastrální území Bochov do majetku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. a vložení nově nabytého majetku do správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 212/03/13

- schvaluje záměr bezúplatného převodu budovy na pozemku st.p.č. 408/1 v katastrálním území Bochov 
z majetkové správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., do majetku obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

- schvaluje v souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjmutí následující nemovitosti:
-	budovy na pozemku st.p.č. 408/1 v k.ú. Bochov z majetkové správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., se sídlem Chebská 282, 356 04 Sokolov, IČO 70947023

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozhodnout o vložení budovy na pozemku st.p.č. 408/1 
v katastrálním území Bochov do majetku obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., 
se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, IČO 26402068, formou dodatku č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí nepeněžitého vkladu ze dne 29.12.2006, dle návrhu

- schvaluje v souladu s ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vložení následující nemovitosti do majetkové správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., se sídlem Chebská 282, 356 04 Sokolov, 
IČO 70947023:
- pozemek p.č. 182/13		o výměře	  933 m2	ostatní plocha (silnice)
- pozemek p.č. 182/14		o výměře	1695 m2	ostatní plocha (silnice)
- pozemek p.č. 182/20		o výměře	      6 m2	ostatní plocha (ostatní komunikace)
- pozemek p.č. 792		o výměře	7301 m2	ostatní plocha (silnice)
- pozemek p.č. 493/35		o výměře	    58 m2	ostatní plocha (silnice)
- pozemek p.č. 493/37		o výměře	5915 m2	ostatní plocha (silnice)
- pozemek p.č. 493/40		o výměře	1362 m2	ostatní plocha (silnice)
- pozemek p.č. 1421		o výměře 	    52 m2	ostatní plocha (silnice)
- pozemek p.č. 1422		o výměře	  128 m2	ostatní plocha (silnice)
- pozemek p.č. 399/4 		o výměře	    61 m2	ostatní plocha (silnice)

- souhlasí s návrhem Dodatku č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

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


37. Uzavření smlouvy na zajištění údržby cyklostezky Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 213/03/13

- schvaluje uzavření smlouvy na zajištění údržby cyklostezky Ohře s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

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


38. Zajištění dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie v letech 
2014  - 2015

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


39. Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


40. Zřízení věcného břemene pro výkon vlastnického práva ke stavbě silnice II/213

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 214/03/13

- schvaluje podání návrhu na zahájení řízení dle §17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, o zřízení věcného břemene nezbytného pro výkon vlastnického práva 
ke stavbě silnice II/213 na pozemku p.p.č. 118/26 v k.ú. Skalná a pověřuje hejtmana Karlovarského kraje k vystavení plné moci pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky ke zřízení věcného břemene nezbytného pro výkon vlastnického práva Karlovarského kraje k silnici II/213 a pověřuje jej podpisem tohoto návrhu na zahájení řízení

Termín kontroly: 21.10.2013

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


41. Podání žádosti o zrušení návrhu na vyvlastňovací řízení v souvislosti se stavbou „II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 215/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit podání žádosti o zrušení návrhu 
na vyvlastňovací řízení Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v souvislosti s realizací stavby „II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava“ za předpokladu, že dojde k dohodě o výkupu pozemku parc. č. 625 (zastavěná plocha – nádvoří), pozemku parc. č. 626 (zahrada) a budova č.p. 256 (rodinný dům) na pozemku parc. č. 625, 
to vše v k.ú. a obci Svatava, okr. Sokolov, zapsaných na LV č. 1215, s vlastníky předmětných nemovitostí panem Petrem Trojanem a paní Nikolou Trojanovou, oba trvale bytem Rolnická 256, PSČ 357 03 Svatava

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k podání žádosti o zrušení návrhu na vyvlastňovací řízení v souvislosti s realizací stavby „II/210 Západní obchvat Sokolov 
– Svatava“ za předpokladu, že dojde k dohodě o výkupu předmětných nemovitostí a pověřit jej podpisem této žádosti

Termín kontroly: 08.07.2013

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


42. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 216/03/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/221 Modernizace silnice Merklín 
– Pstruží, II. etapa“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: Silnice Group a.s., Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, IČO 62242105, s nabídkovou cenou 75.479.309,50 Kč 
vč. DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: Sdružení EUROVIA - STRABAG, s vedoucím účastníkem sdružení Eurovia CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČO 45274924, a s účastníkem sdružení Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, s nabídkovou cenou 76.187.563,-- Kč vč. DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: Sdružení, Merklín - Pstruží, 
s vedoucím účastníkem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 
415 01 Teplice, IČO 40233308, a s účastníkem sdružení Herkul a. s., Rybná 682/14, 110 01 Praha 1, 
IČO 25004638, s nabídkovou cenou 77.610.406,09 Kč vč. DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/221 Modernizace silnice Merklín 
– Pstruží, II. etapa“, Silnice Group a.s., Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, IČO 62242105, 
s nabídkovou cenou 75.479.309,50 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 03.06.2013

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


43. Schválení odůvodnění veřejné zakázky „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 217/03/13

- souhlasí s odůvodněním významné veřejné zakázky „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“ dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“ dle návrhu

Termín kontroly: 08.07.2013

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


44. Úprava cen integrovaných jízdních dokladů v systému Integrované dopravy Karlovarského kraje s platností od 1.5.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 218/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit úpravu cen integrovaných jízdních dokladů v systému Integrované dopravy Karlovarského kraje s platností od 1.5.2013 dle návrhu

Termín kontroly: 20.05.2013

Zodpovídá:
PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje


45. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 219/03/13

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., za rok 2012

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


46. Smlouvy o partnerství na projektu „Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 220/03/13

- schvaluje Smlouvy o partnerství na projektu „Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smluv o partnerství na projektu 
„Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 03.06.2013

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


47. Program obnovy venkova 2013 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 221/03/13

- souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2013 dotační tituly 1 - 3 dle přílohy č. 1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 22.07.2013

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


48. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 222/03/13

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras 
v Karlovarském kraji v roce 2013 ve výši 300.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras a stezek v Karlovarském kraji v roce 2013 ve výši 
300.000,-- Kč

Termín kontroly: 06.05.2013

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


49. Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s., v roce 2013 na realizaci projektu "Rozšíření cyklopůjčoven v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 223/03/13

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013 na náklady související s rozšířením a podporou systému půjčování kol Českými drahami, a.s., v Aši a v Chebu ve výši 150.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí neinvestičního příspěvku 
v roce 2013 Českým drahám, a.s., ve výši 150.000,-- Kč na náklady související s rozšířením a podporou systému půjčování kol v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 06.05.2013

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


50. Smlouva o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů uzavřena mezi Karlovarským krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 224/03/13

- schvaluje navrhovaný účel spolupráce mezi Karlovarským krajem a Agenturou pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o spolupráci

Termín kontroly: 06.05.2013

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

51. Dopravní terminál Mariánské Lázně - informace o ukončení administrativní kontroly poskytovatelem dotace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 225/03/13

- bere na vědomí korekci způsobilých výdajů projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně poskytovatelem dotace ve výši 62.565,00 Kč

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


52. Schválení odstoupení od dohody se Statutárním městem Karlovy Vary v souvislosti s žádostí 
o vydání stavebního povolení stavby "Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 226/03/13

- bere na vědomí usnesení č. RM/345/2/13 z 6. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 26.02.2013, kterým Rada města Karlovy Vary schválila odstoupení Statutárního města Karlovy Vary 
od dohody, kterou se Karlovarský kraj dodatečně připojil k žádosti o vydání stavebního povolení 
na stavbu "Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar" s tím, že jediným stavebníkem bude Statutární město Karlovy Vary

- schvaluje odstoupení od dohody Karlovarského kraje se Statutárním městem Karlovy Vary, kterou 
se připojil k žádosti o vydání stavebního povolení stavby "Cyklostezka podél Ohře, úsek Kaufland 
- Interspar" s tím, že Karlovarský kraj nebude stavebníkem

- pověřuje hejtmana podpisem oznámení Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary 
o skutečnosti, že Karlovarský kraj nebude stavebníkem stavby "Cyklostezka podél Ohře, úsek Kaufland 
- Interspar", dle návrhu

Termín kontroly: 20.05.2013

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


53. „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“ - objednávka zpracování odborného stanoviska k nabídkám uchazečů, poskytování odborných konzultací orgánům Karlovarského kraje při hodnocení nabídek a administrace zasedání hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 227/03/13

- souhlasí s objednávkou zpracování odborného stanoviska k nabídkám uchazečů, poskytování odborných konzultací orgánům Karlovarského kraje při hodnocení nabídek a administrace zasedání hodnotící komise v nadlimitní veřejné zakázce „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 22.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


54. Příprava výběrového řízení: „Realizace staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje 
a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 228/03/13

- schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky „Realizace staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ pro Předběžné oznámení zakázky

- schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky „Realizace staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání Odůvodnění významné veřejné zakázky „Realizace staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zahájení zadávacího řízení významné veřejné zakázky „Realizace staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 19.08.2013

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


55. Projednávání zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2012 - zařízení sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 229/03/13

- bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkových organizací za rok 2012 - zařízení sociálních služeb

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


56. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 
v oblasti prevence kriminality

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 230/03/13

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 
v oblasti prevence kriminality

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování příspěvků 
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality 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 


57. Projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní 
z pohledu uživatele“ – úhrada výdajů na opravy závad bytu zvláštního určení vyplývající z neplnění povinností firmy S T I O B s.r.o.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


58. Příspěvek organizaci 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 231/03/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 15. Přední hlídce Royal Rangers na zajištění sociálních služeb ve výši 150.000,-- Kč dle návrhu

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v roce 2013

Termín kontroly: 06.05.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


59. Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 232/03/13

- souhlasí s návrhem dodatku č. 8 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 8 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 8 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


60. Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Sociální služby, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 233/03/13

- souhlasí s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině Sociální služby, příspěvková organizace, 
dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 14 ke zřizovací listině Sociální služby, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá předložit návrh dodatku č. 14 ke zřizovací listině Sociální služby, příspěvková organizace, 
k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 20.05.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


61. Navýšení kapacity Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 234/03/13

- schvaluje navýšení kapacity Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace, 
ze stávajícího počtu 107 lůžek na 115 lůžek

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


62. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. D 233/2011 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace" v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 235/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě ev. č. D 233/2011 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova 
pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvkové organizace" v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla mezi Karlovarským krajem a Domovem pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Termín kontroly: 06.05.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


63. Informace o ukončené veřejnosprávní kontrole na místě u Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 236/03/13

- bere na vědomí výsledky kontrolního protokolu č.j. 698/KN/12 z ukončené veřejnosprávní kontroly 
na místě u Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, které proběhla 
ve dnech 4.12.2012 – 25.1.2013

- bere na vědomí opatření k odstranění nedostatků předložené MUDr. Sýkorou, Ph.D.

- ukládá MUDr. Sýkorovi, Ph.D., řediteli organizace přijmout nápravná opatření do 31.5.2013 
a informovat o nich Radu Karlovarského kraje

- ukládá Odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje uskutečnit u Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, kontrolu splnění přijatých opatření z veřejnosprávní kontroly č.j. 698/KN/12, v měsíci červnu 2013 s cílem zjistit odstranění zjištěných nedostatků

Zodpovídá:
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., ředitel p.o. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
Mgr. Martina Vránová, zástupce ředitele KÚ, pověřená k zastupování vedoucího odboru kontroly


64. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 237/03/13

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
v oblasti zdravotnictví za rok 2012

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


65. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 238/03/13

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí r. 2012 
v částkách dle návrhu

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


66. Doprava raněných, nemocných a rodiček na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


67. Harmonogram kroků mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 239/03/13

- schvaluje harmonogram kroků mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana

68. Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 240/03/13

- bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

- souhlasí s uznatelnými výdaji projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik ve struktuře a částce dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uznatelné výdaje projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného 
v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik ve struktuře a částce dle návrhu

- souhlasí s neuznatelnými výdaji projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik ve struktuře a částce dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit neuznatelné výdaje projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného 
v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik ve struktuře a částce dle návrhu

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



69. Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje "V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 241/03/13

- bere na vědomí Zprávu o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje 
"V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby" ke dni 28.02.2013

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



70. Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních prostředků z IOP "Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace - 3. etapa"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 242/03/13

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci do 7. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu "Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace - 3. etapa"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci 
do 7. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na projekt "Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace 
- 3. etapa"

- souhlasí se zajištěním předfinancování projektu "Investiční podpora procesu transformace Domova 
pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace – 3. etapa" ve výši 10.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění předfinancování projektu "Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace – 3. etapa" ve výši 10.000.000,-- Kč

Termín kontroly: 18.11.2013

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


71. Projekty „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“; „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“, „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“, „Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji“ a „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji“  - změna bankovního účtu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 243/03/13

- schvaluje Žádost o podstatnou změnu v projektech pro následující individuální projekty financované 
v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost: „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“; „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“, „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“, „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ a „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

- pověřuje hejtmana podpisem výše uvedené Žádosti o podstatnou změnu v projektech pro následující individuální projekty financované v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost: 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“; „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“, „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje“, „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ a „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 03.06.2013

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


72. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 244/03/13

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 dle přílohy č. 1 a 2 v celkové výši 
5.925.750,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 dle přílohy č. 3 
v celkové výši 1.343.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 02.09.2013

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


73. Vyhlášení "Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2012"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 245/03/13

- schvaluje vyhlášení "Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2012" dle návrhu

Termín kontroly: 20.05.2013

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


74. Převod zřizovatelských kompetencí k příspěvkovým organizacím Základní umělecká škola Žlutice a Základní škola praktická Žlutice, příspěvková organizace, z Karlovarského kraje na město Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 246/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice dnem 30. června 2013 včetně vydání rozhodnutí o zrušení dle návrhu s tím, 
že s účinností od 1. července 2013 bude činnost základní umělecké školy vykonávat příspěvková organizace Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary, zřizovaná městem Žlutice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení Základní školy praktické Žlutice, příspěvkové organizace, dnem 30. června 2013 včetně vydání rozhodnutí o zrušení dle návrhu 
s tím, že činnost základní školy bude s účinností od 1. července 2013 vykonávat příspěvková organizace Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary, zřizovaná městem Žlutice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností po zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice mezi Karlovarským krajem a městem Žlutice dle návrhu, a to za podmínky, že Zastupitelstvo města Žlutice přijme usnesení o schválení uzavření této smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností po zrušení Základní školy praktické Žlutice, příspěvkové organizace, mezi Karlovarským krajem a městem Žlutice dle návrhu, a to za podmínky, že Zastupitelstvo města Žlutice přijme usnesení o schválení uzavření této smlouvy

- odvolává Petra Levanského Dipl. um. z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice dnem 30. června 2013 za podmínky, že zastupitelstvo kraje tuto příspěvkovou organizaci uvedeným dnem zruší

- odvolává Mgr. Bc. Václava Slavíka z pracovního místa ředitele Základní školy praktické Žlutice, příspěvkové organizace, dnem 30. června 2013 za podmínky, že zastupitelstvo kraje tuto příspěvkovou organizace uvedeným dnem zruší

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat úkoly související s odvoláním Petra Levanského Dipl. um. a Mgr. Bc. Václava Slavíka z pracovních míst ředitelů uvedených příspěvkových organizací

Termín kontroly: 02.09.2013

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


75. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 247/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2013 příspěvkovým organizacím Dům dětí 
a mládeže Karlovy Vary ve výši 345.000,-- Kč, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, ve výši 245.000,-- Kč a Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, ve výši 245.000,-- Kč, včetně uzavření smluv

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

Termín kontroly: 06.05.2013

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


76. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti bit cz training, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 248/03/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti bit cz training, s.r.o., ve výši 30.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s udržitelností projektu „Správná volba oboru – začátek dobré kariéry“ 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


77. Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí" příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 249/03/13

- mění ve všech částech usnesení č. RK 893/08/12 ze dne 20. srpna 2012 název projektu příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek z "Krušnohorská 
kuchařka-Erzgebirgische Küche" na "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí"

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu "Kulinářské zážitky 
v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity 
v sasko-českém příhraničí" příspěvkové organizaci Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 130.100,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity 
v sasko-českém příhraničí" příspěvkové organizaci Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 1.170.900,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- bere na vědomí znění "Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko" z rozpočtových prostředků Programu Cíl 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007 - 2013 na projekt "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí", který bude realizovat příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- souhlasí se zajišťováním veškerých závazků, které vyplývají z plnění uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Programu Cíl 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika 
- Svobodný stát Sasko 2007 - 2013 na projekt "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí" pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- ukládá Mgr. Josefu Dvořáčkovi, řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 17.06.2013

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


78. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci k projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory 
- AKONA“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 250/03/13

- jmenuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace 
za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizace projektu Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 03.06.2013

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel Integrované střední školy Cheb


79. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací  v oblasti kultury za rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 251/03/13

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2012

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




80. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 252/03/13

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 2. pololetí roku 2012 
v částkách dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 06.05.2013

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


81. Poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 253/03/13

- schvaluje poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary s účinností od 1. dubna 2013 dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím osobního příplatku

Termín kontroly: 20.05.2013

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


82. Příspěvky subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 254/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních prostředků subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2013 dle přílohy č. 1 
v celkové výši 5.348.000,-- Kč s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 dle přílohy č. 2 v celkové výši 1.755.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit na webových stránkách kraje seznam přidělených příspěvků

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





83. Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 255/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních prostředků subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2013 dle přílohy č. 1 v celkové výši 230.000,-- Kč

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 dle přílohy č. 2 v celkové výši 800.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit na webových stránkách kraje seznam přidělených příspěvků

Termín kontroly: 07.10.2013

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


84. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - Libor Balák - Karlovarské hudební divadlo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 256/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Libor Balák – Karlovarské hudební divadlo na projekt „Koncepce divadelní tvorby pro děti a mládež Karlovarského kraje“ ve výši 400.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje včetně smlouvy o poskytnutí příspěvku

Termín kontroly: 06.05.2013

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


85. Žádost o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt „Děti, mládež a kultura“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 257/03/13

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 250.000,-- Kč od Nadace ČEZ 
na projekt „Děti, mládež a kultura“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit hejtmanovi Karlovarského kraje k podpisu žádost o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ včetně všech povinných příloh

Termín kontroly: 20.05.2013

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


86. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 11 v k.ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 258/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 11, která byla oddělena geometrickým plánem č. 136-117/2012 z původního pozemku p.č. 11 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 11/3 o výměře 131 m2 v k.ú. Liboc 
u Kynšperka nad Ohří a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi městem Kynšperk 
nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454, zastoupeným Ing. Tomášem Svobodou, starostou města (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Sociálními službami, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), 
a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví města Kynšperk nad Ohří, do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Sociálních služeb, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.09.2013

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


87. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 480/3 
v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 259/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 480/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 643-3787/2012 z původního pozemku p.č. 480/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 480/6 o výměře 109 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obec Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, Nové Sedlo, PSČ 35734, IČO 00259527, zastoupeným Bc. Martinem Loukotou, starostou (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 města Nové Sedlo, 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: 19.08.2013

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



88. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 1492/16 
v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 260/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.č. 1492/16, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2967-3097/2011 z původního pozemku p.č. 1492/16 a označena jako díl „a“ o výměře 224 m2, částí pozemku p.č. 1492/16, které byly odděleny geometrickým plánem č. 3081-3097/2012 z původního pozemku p.p.č. 1492/16 a označeny novými parcelními čísly jako pozemek p.č. 1492/192 o výměře 64 m2 a  p.č. 1492/193 o výměře 47 m2, vše v k.ú. Sokolov, formou kupní smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města (jako prodávající na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 
v Sokolově, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 250,-- Kč/m2, tj. celkem 83.750,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jí podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Lenka Guzaničová, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově


89. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 4086/3 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 261/03/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 4086/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3076-849/2012 z původního pozemku p.č. 4086/3 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.č. 4086/3 o výměře 1137 m2 v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.č. 4086/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3076-849/2012 z původního pozemku p.č. 4086/3 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.č. 4086/3 o výměře 1137 m2 v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- 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: 19.08.2013

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


90. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 3279/3 a část pozemku p.p.č. 3237/1 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 262/03/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 3279/3 o výměře 20 m2 a část pozemku p.p.č. 3237/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 440-820/2012 z původního pozemku p.č. 3237/1 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3237/1 o výměře 775 m2 , vše v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Jindřichovice, se sídlem Jindřichovice 232, Kraslice, PSČ 358 01, IČO 00259373, zastoupenou paní Annou Polívkovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Jindřichovice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.p.č. 3279/3 o výměře 20 m2 a části pozemku p.p.č. 3237/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 440-820/2012 z původního pozemku p.č. 3237/1 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3237/1 o výměře 775 m2, vše v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Jindřichovice, se sídlem Jindřichovice 232, Kraslice, PSČ 358 01, IČO 00259373, zastoupenou paní Annou Polívkovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Jindřichovice

- 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: 19.08.2013

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


91. Zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 612/2 v k.ú. Klášter Teplá 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 263/03/13

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Modernizace mostu ev.č. 210-004 Klášter Teplá“, jejímž předmětem je závazek ke zřízení věcného břemene odpovídajícímu právu  umístění stavby – opevnění části pozemku lomovým kamenem do betonu na pozemku p.č. 612/2 v k.ú. Klášter Teplá, 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


92. Schválení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost – část pozemku p.č. 522/3 
v k.ú. Dvory v rámci projektu Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 264/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem kraje PaedDr. Josefem Novotným (jako budoucí prodávající na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02  Děčín, IČO 24729035 (jako budoucí kupující), jejímž předmětem je závazek budoucího prodávajícího, že na základě písemné výzvy budoucího kupujícího uzavře nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne doručení této výzvy, kterou je budoucí kupující oprávněn učinit po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě Karlovy Vary,  Závodní p.č. 522/3, KV kraj, VT - Park, TS – výstavba nové trafostanice kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej 
cca 20 m2 pozemku p.č. 522/3 k.ú. Dvory. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku, který zajistí a uhradí budoucí kupující. Skutečná velikost pozemku pod trafostanicí bude určena 
na základě geometrického plánu po realizaci výše uvedené stavby, který zajistí na své náklady budoucí kupující.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost dle návrhu

Termín kontroly: 18.11.2013

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





93. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje uživatelce Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 265/03/13

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

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle soupisu v celkové pořizovací hodnotě 25.219,57 Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, a to paní Marii Benešové formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace a uvedenou obdarovanou, viz výše

- ukládá Věře Josefiové, pověřené zastupováním ředitele příspěvkové organizace Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a obdarovanou

Termín kontroly: 20.05.2013

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


94. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 266/03/13

- souhlasí s úplnou fyzickou ekologickou likvidací čtyř kusů movitého majetku ve správě tří příspěvkových organizací, a to Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvkové organizace, Gymnázia 
a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvkové organizace, Střední živnostenské školy Sokolov, příspěvkové organizace, a v jednom případě s odepsáním z majetkové evidence projektovou dokumentaci s názvem „Řešení vnitřního dvora u kostela sv. Kláry“ a uložením této dokumentace v archivu organizace Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Olze Pokorné, DiS. ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvkové organizace, Mgr. Miloslavu Pelcovi, řediteli Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně a Mgr. Haně Jandíkové, ředitelce Střední živnostenské školy Sokolov, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku a Mgr. Marcelovi Fišerovi, Ph.D., řediteli Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, odepsat z majetku a uložit projektovou dokumentaci v archivu organizace, dle návrhu

Termín kontroly: 19.08.2013

Zodpovídá:
Pokorná Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek
Mgr. Miloslav Pelc, ředitel p.o. Gymnázium a OA Mariánské Lázně
Mgr. Marcel Fišer, ředitel příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu
Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov 

95. Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 267/03/13

- schvaluje v souladu s pravidly rady č. PR 02/2011 a na doporučení Likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, nepotřebnost a způsob naložení s movitým majetkem kraje, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje, dle návrhu

- souhlasí s úplatným převodem 15 služebních vozidel příspěvkovým organizacím zřízených Karlovarským krajem, za cenu znaleckých posudků, zpracovaných panem Janem Roubíčkem, znalcem 
v oboru ekonomiky

- souhlasí v případě nezájmu ze strany příspěvkových organizací, s prodejem movitého majetku prostřednictvím autobazarů dle aktuálních cen ojetých vozidel na trhu

- souhlasí s vyřazením audiovizuálního díla Karlovarského kraje, kronikou Karlovarského kraje 
a dokumentací o realizaci I. a II. etapy modernizace letiště z evidence majetku kraje a uložením majetku do archivu kraje

- ukládá Ing. Drahomíře Stefanovičové, pověřené k zastupování vedoucího odboru správa majetku 
a Ing. Miroslavu Očenáškovi, vedoucímu odboru vnitřních záležitostí učinit, veškeré potřebné kroky 
k realizaci výše uvedeného

Termín kontroly: 19.08.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


96. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 268/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu Pravidel 
pro poskytování příspěvků na realizaci opatření před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

Termín kontroly: 03.06.2013

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


97. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 269/03/13

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2013 nestátním neziskovým organizacím v celkové výši 700.000,-- Kč dle návrhu v důvodové zprávě

Termín kontroly: 17.06.2013

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


98. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) 
v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 270/03/13

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v roce 2013 nestátním neziskovým organizacím ve výši 600.000,-- Kč dle návrhu v důvodové zprávě

Termín kontroly: 17.06.2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 271/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neposkytnout v roce 2013 finanční příspěvky na hospodaření v lesích na dotační podtitul D.b. – vyklizování nebo přibližování dříví koněm

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit navržené rozdělení finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 

Termín kontroly: 17.06.2013

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


100. „Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa“ příspěvek kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ městu Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 272/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku kraje městu Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO 00259586 na akci „Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací 
a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, s ohledem na aktuální maximální přípustnou výši podpory 
v režimu de minimis, podle aktuálního zápisu v registru de minimis, maximálně však ve výši 200.000 Eur. Alikvotní výše v CZK bude stanovena dle aktuálního kurzu v den podpisu smlouvy.

Termín kontroly: 03.06.2013

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


101. Doplnění Krajské pracovní skupiny Karlovarského kraje pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 273/03/13

- jmenuje Ing. Zdeňka Špringara a Bc. Nikolu Hubáčkovou členy Krajské pracovní skupiny Karlovarského kraje pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí 
2007 – 2013

- odvolává Ing. Michaelu Sládkovou, Mgr. Alenu Volákovou, Ing. Lucii Pudivítrovou a Ing. Petra Jirmana z této funkce

- ukládá Ing. Lydii Stráské, vedoucí odboru kanceláře hejtmana a vnějších vztahů, zajištění tohoto usnesení po technické stránce

Termín kontroly: 06.05.2013

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


102. Vyjádření k oznámení záměru „Plán využívání ložiska, Kamenolom Lipná“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 274/03/13

- projednala oznámení záměru „Plán využívání ložiska, Kamenolom Lipná“ a

- vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „Plán využívání ložiska, Kamenolom Lipná“ souhlasí, za podmínky, 
že v případě častých trhacích prací bude provedeno měření vysokoenergetického impulzního hluku 
u domu Lipná č.p. 39, vznikajícího při trhacích pracích a v případě překročení hygienických limitů bude stanoveno omezení počtů odstřelů za směnu.

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


103. Vyjádření k dokumentaci záměru „VTE Krásné Údolí“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 275/03/13

- projednala dokumentaci záměru „VTE Krásné Údolí“ a

- vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj záměr „VTE Krásné Údolí“ nepovažuje v rozsahu uvedeném v dokumentaci 
za akceptovatelný z důvodu možného překročení hygienických limitů hluku v době noční, možnosti zvýšeného zdravotního rizika pro exponované obyvatele v posuzovaných obcích a narušení celkového faktoru pohody.

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


104a) Zásadní opatření pro rozvoj zaměstnanosti v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 276/03/13

- bere na vědomí průřezovou analýzu zpracovanou z dokumentů Karlovarského kraje "Rozvoj zaměstnanosti Karlovarského kraje" (příloha 1), "Seznam opatření k rozvoji zaměstnanosti" (příloha 2) 
a "Seznam opatření a stanovení příslušných oblastí" (příloha 3) s připomínkou uvedenou v zápise

- souhlasí s harmonogramem realizace kroků a úkolů vedoucí k revizi a aktualizaci dokumentů pro rozvoj zaměstnanosti Karlovarského kraje dle návrhu v příloze č. 4

- bere na vědomí zřízení pracovní skupiny KAT - Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti

- žádá předsedy příslušných výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje, aby se ve spolupráci s pracovní skupinou KAT, s oborovými a zaměstnavatelskými svazy, institucemi a příslušnými organizacemi zabývali otázkami rozvoje zaměstnanosti a navrhli konkrétní opatření v této oblasti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit předsedům příslušných výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje, aby se ve spolupráci s pracovní skupinou KAT, s oborovými, hospodářskými 
a zaměstnavatelskými svazy, institucemi a příslušnými organizacemi zabývali otázkami rozvoje zaměstnanosti a navrhli konkrétní opatření v této oblasti

- ukládá příslušným členům Rady Karlovarského kraje projednat ve spolupráci s pracovní skupinou KAT, s jednotlivými oborovými institucemi a svazy otázku rozvoje zaměstnanosti

- ukládá příslušným předsedům komisí Rady Karlovarského kraje, aby se ve spolupráci s pracovní skupinou KAT, s oborovými, hospodářskými a zaměstnavatelskými svazy, institucemi a příslušnými organizacemi zabývali otázkami rozvoje zaměstnanosti a navrhli konkrétní opatření v této oblasti

- pověřuje ředitelku Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., Ing. Janu Michkovou, funkcí tajemnice pracovní skupiny KAT

- žádá pracovní skupinu KAT o revizi opatření pro rozvoj zaměstnanosti v Karlovarském kraji, která byla krajem přijata v minulém období, o zajištění zpracování Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje v nových podmínkách ekonomické stagnace Karlovarského kraje a o koordinaci přípravy podkladů 
z výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje a komisí Rady Karlovarského kraje, jakož i o doplnění vlastních námětů na zlepšení stavu zaměstnanosti v kraji

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






104b) Pověření zástupců Karlovarského kraje do pracovní skupiny Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 277/03/13

- pověřuje jako zástupce do pracovní skupiny Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti za Karlovarský kraj PaedDr. Josefa Novotného, Mgr. Jaroslava Borku, Ing. Petra Navrátila a Bc. Miloslava Čermáka

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


104c) Jmenování členů konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 278/03/13

- jmenuje konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem ve složení dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související 
se jmenováním členů konkursních komisí

Termín kontroly: 19.08.2013

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


104d) Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za 2. pololetí roku 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 279/03/13

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí roku 2012 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 20.05.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


104e) Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
– výsledky hospodaření a hmotná zainteresovanost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 280/03/13

která je jediným akcionářem obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), 
a ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), učinila tato rozhodnutí:

- 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

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2011 a části pohyblivé odměny za rok 2012 
pro předsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Jaroslava Fialu, CSc., ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2011 a části pohyblivé odměny za rok 2012 
pro místopředsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Michala Riška, 
ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2011 a části pohyblivé odměny za rok 2012 
pro bývalého člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Václava Mlezivu, ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2011 a části pohyblivé odměny za rok 2012 
pro bývalého člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Tomáše Svobodu, ve výši dle předloženého návrhu

- 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


104f) Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
– schválení kritérií, smlouva o výkonu funkce 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


104g) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– změna stanov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 281/03/13

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni 
v oddíle B, vložka 1205

- rozhoduje o změně stanov společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., dle přílohy č. 1 
s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., vyhotovit úplné znění stanov a uložit 
je do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu změn stanov do obchodního rejstříku

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva KKN a.s.


104h) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – volba generálního ředitele společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 282/03/13

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni 
v oddíle B, vložka 1205

- jmenuje do funkce generálního ředitele společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66 pana Doc. MUDr. Petra Svobodu, CSc., a to dnem 1.5.2013

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana


