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	K a r l o v a r s k ý  k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06


USNESENÍ

ze 12. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 8. dubna 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:06 do 10:24 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Pavlas, Ing. Divišová
Další zúčastnění:	Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Mgr. Vránová, zástupce ředitele krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová, Bc. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.4.2013
RK 284/04/13
2.
Poskytnutí daru Českému klubu Nordic Walking o.s.
RK 285/04/13
3.
Poskytnutí daru Obci baráčníků Sokolov
RK 286/04/13
4.
Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2012
RK 287/04/13
5.
Rozpočtové změny
RK 288/04/13
6.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov
RK 289/04/13
7.
Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech
RK 290/04/13
8.
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.4.2013
RK 291/04/13
9.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov. Slovenská č.p. 545"
RK 292/04/13
10.
Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2012 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Chebu – stavební úpravy objektu G,H využívané záchrannou službou, vyvolané zřízením lékárny “
RK 293/04/13
11.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „První české gymnázium 
v Karlových Varech, stavební úpravy objektu parc. č. 2“; - 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 294/04/13
12.
Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 19.3.2012, ev. č. 135/2012, Digitální mapa veřejné správy (DMVS)
RK 295/04/13
13.
Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012, ev. č. 558/2012, "Portál úředníka"
RK 296/04/13
14.
Informace o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2013
RK 297/04/13
15.
Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem
RK 298/04/13
16.
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
RK 299/04/13
17.
Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti 
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji
RK 300/04/13
18.
Vybudování systému Karty Karlovarského kraje 
- Smlouva o dílo na realizaci systému Karty Karlovarského kraje
- Smlouva o užívání a provozování systémů Karty Karlovarského kraje
staženo
19.
Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji - I. etapa Krušné hory
RK 301/04/13
20.
Návrh na udělení dotací pro rok 2013 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo 
RK 302/04/13
21.
Smlouva o připojení k distribuční soustavě RWE mezi Karlovarským krajem 
a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“
RK 303/04/13
22.
Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 2. pololetí 2012 
RK 304/04/13
23.
Odměna ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. – 2. pololetí 2012
RK 305/04/13
24.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Informace o společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., vyplývající ze smlouvy 
o nájmu části podniku uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Nemos Sokolov s.r.o., za účasti Karlovarského kraje
RK 306/04/13
25.
Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově - investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání prostředků z IOP – informace o stavu projektu
RK 307/04/13
26.
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.
RK 308/04/13
27.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ 
v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ 
v Hazlově, p.o.“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
RK 309/04/13
28.
Zapojení zařízení sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem 
do individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Transformace sociálních služeb" 
RK 310/04/13
29.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„První české gymnázium Karlovy Vary - nákup ICT techniky a didaktické techniky pro projekty OPVK“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 311/04/13
30.
Souhlas se zřízením Centra sportu při školním sportovním klubu Prvního českého gymnázia v Karlových Varech
RK 312/04/13
31.
Projekt Karlovarského kraje "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji"
RK 313/04/13
32.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013
RK 314/04/13
33.
Žádost o prodloužení termínů podpisů Smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013 
RK 315/04/13
34.
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 577/3 a p.p.č. 577/5 v k.ú. Leopoldovy Hamry, obec Krajková
RK 316/04/13
35.
Předání některých nemovitostí v k.ú. Jenišov, k.ú. Hory u Jenišova, k.ú. Háje 
u Chebu a k.ú. Olšová Vrata k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Karlovarským krajem - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
RK 317/04/13
36.
Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi Střední odbornou školou keramickou a sklářskou, příspěvkovou organizací a p. Karlem Maříkem
RK 318/04/13
37.
Zrušení části usnesení č. RK 198/03/12 ze dne 05.03.2012 - schválení zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1172 v k. ú. Horní Blatná
RK 319/04/13
38.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1
RK 320/04/13
39.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2
RK 321/04/13
40.
Souhlas s pokácením 2 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 693/1 v k.ú. Pila
RK 322/04/13
41.
Souhlas s pokácením 24 ks dřevin, rostoucích v areálu nemocnice Sokolov
RK 323/04/13
42.
Poskytnutí příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje
RK 324/04/13
43.
Vyjádření k dokumentaci záměru „V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 325/04/13
44a
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "ISŠTE Sokolov - nákup ICT techniky pro projekty OPVK"
RK 326/04/13
44b
Revokace usnesení č. 194/03/13 ze dne 18. a 19. března 2013 - bod č. 16 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekce ROPu a NUTS II Severozápad
RK 327/04/13




PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

PhDr. Oleg Kalaš v. r.
ověřovatel
 		 	                
   









A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PhDr. Olega Kalaše
- Ing. Václava Jakubíka


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 44 a)	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "ISŠTE Sokolov - nákup ICT techniky pro projekty OPVK"
	
bod č. 44 b)	Revokace usnesení č. 194/03/13 ze dne 18. a 19. března 2013 - bod č. 16 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekce ROPu a NUTS II Severozápad

Staženo z programu:

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



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.4.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 284/04/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.4.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Poskytnutí daru Českému klubu Nordic Walking o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 285/04/13

- souhlasí s udělením daru Českému klubu Nordic Walking o.s., ve výši 20.000,-- Kč na akci v Karlových Varech a 20.000,-- Kč na akci v Březové u Sokolova

Termín kontroly: 03.06.2013

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


3. Poskytnutí daru Obci baráčníků Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 286/04/13

- souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000,-- Kč Obci baráčníků Sokolov

Termín kontroly: 03.06.2013

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


4. Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 287/04/13

- bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2012

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2012

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


5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 288/04/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 114/2013
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 250.000,-- Kč do odboru kanceláře ředitele úřadu ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko          

Rozpočtovou změnu č. 115/2013
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 250.000,-- Kč do odboru kanceláře ředitele úřadu ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko             

Rozpočtovou změnu č. 116/2013
- navýšení příjmů a výdajů zapojením přijaté smluvní pokuty do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 9.873,-- Kč vyměřenou za nesplnění termínu zakázky 
v rámci realizace projektu CROSS-DATA schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Rozpočtovou změnu č. 117/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
k financování dalších projektů Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 1.3 zapojením vratky ve výši 123.903,38 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Odstraňování nekvalitních učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji, realizovaného Západočeskou univerzitou v Plzni v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 118/2013 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 979.115,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 – Excelence středních škol 2012“ pro Svobodnou chebskou školu, základní školu a gymnázium, s.r.o., Cheb ve výši 70.895,-- Kč a příspěvkové organizace Karlovarského kraje ve výši 908.220,-- Kč (seznam škol je uveden v příloze důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 119/2013 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 29.418,66 Kč (1.170,78 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (národní podíl). Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace za realizaci projektu Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 120/2013 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.709,74 Kč (68,26 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Propagace česko-bavorského geoparku, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 121/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 220.981,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Úhradu provozních výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“.

Rozpočtovou změnu č. 122/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 550.000,-- Kč  na správu nemovitosti Císařské lázně Karlovy Vary na rok 2013

Rozpočtovou změnu č. 123/2013
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 533.257,-- Kč na obnovu národní kulturní památky – Lázeňský dům Lázně I. (Císařské lázně)

Rozpočtovou změnu č. 124/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 637.019,-- 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 Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na provoz hlavní činnosti Krajského vzdělávacího centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Rozpočtovou změnu č. 125/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 426.223,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov na praktickou část kurzů autoškoly pro žáky učebního oboru Mechanik a opravář motorových vozidel a studijního oboru Dopravní prostředky.

Rozpočtovou změnu č. 126/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 30.000,-- 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 bit cz training, s.r.o., na částečné pokrytí výdajů souvisejících s udržitelností projektu „Správná volba oboru – začátek dobré kariéry“.

Rozpočtovou změnu č. 127/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 11.465.284,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II a zároveň snížení financováni z Fondu budoucnosti ve výši 10.000.000,-- Kč, vrácení finančních prostředků, které byly poskytnuty 
na předfinancování výdajů tohoto globálního grantu 

Rozpočtovou změnu č. 128/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 4.826.510,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II a zároveň snížení financování 
z Fondu budoucnosti ve výši 4.000.000,-- Kč, vrácení finančních prostředků, které byly poskytnuty 
na předfinancování výdajů tohoto globálního grantu

Rozpočtovou změnu č. 129/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 3.016.565,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II a zároveň snížení financování 
z Fondu budoucnosti ve výši 2.000.000,-- Kč, vrácení finančních prostředků, které byly poskytnuty 
na předfinancování výdajů tohoto globálního grantu

Rozpočtovou změnu č. 130/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 180.000,-- Kč pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary na "Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2013"

Rozpočtovou změnu č. 131/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.790.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů včetně provozních ve školství v období II. čtvrtletí 2013 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 132/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 2.000,-- Kč. Jedná se o moderování akce „Den učitelů“ v divadle města Karlovy Vary, který pořádá Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 26.3.2013. V souvislosti s touto akcí byla uzavřena dohoda 
o provedení práce s Mgr. Kateřinou Telínovou.

Rozpočtovou změnu č. 133/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 65,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Podpora rozvoje dalšího podnikání v Karlovarském kraji, realizovaného Integrovanou střední školou Cheb, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 134/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 3.589.419,22 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 135/2013
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.855.927,46 Kč z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ VIII.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 136/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 160.000,-- Kč k financování výdajů spojených s úhradou nájemného projektu Cyklostezka Ohře II. - akce č. 4040, který je připravován k realizaci a financování v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 137/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 891.644,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice ve výši 452.602,80 Kč a Střední průmyslovou školu Loket ve výši 439.042,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 138/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektů v celkové výši ± 145.000,-- Kč, a to příjemcům: Filip Prekop ve výši ± 70.000,-- Kč, dále Irena Loosová ve výši ± 40.000,-- Kč a Město Abertamy ve výši ± 35.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytovaných příspěvků z neinvestičních na investiční v rámci dotačního titulu „Obnovy kulturních památek a památkově hodnotných objektů“.

Rozpočtovou změnu č. 139/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru ekonomického do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 213.652,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní uměleckou školu Nová Role na účast souboru na mezinárodním festivalu „Jazz na Bajkalu“ na základě pozvání primátora města Irkutsk. Výše uvedená částka je na úhradu letenek.

Termín kontroly: 20.05.2013

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


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 289/04/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 320.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov na zateplení stropu tělocvičen

Zodpovídá:
Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov


7. Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace První české gymnázium 
v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 290/04/13

- souhlasí se změnou názvu schválené investiční akce "Rekonstrukce a dostavba prvního českého gymnázia - II. etapa - školička" na nový název "První české gymnázium v Karlových Varech, stavební úpravy objektu parc. č. 2"

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech


8. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.4.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 291/04/13

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.4.2013 s připomínkou uvedenou v zápise:

A.	Volba návrhové komise
B.	Volba ověřovatelů zápisu
C.	Schválení programu jednání
	
1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 18.4.2013
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 4.2.2013 do 18.3.2013 
3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
4.	Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
5.	Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
6.	Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
7.	Zpráva finančního výboru
8.	Zpráva výboru pro národnostní menšiny
9.	Zpráva kontrolního výboru
10.	Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
11.	Petice nazvaná „Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., 
	o právu petičním za změnu na pozici radního pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy“ podaná 
	dne 12.02.2013 a petice nazvaná „Nechceme politruka pohraniční stráže v čele  zdevastovaného 
	školství v Karlovarském kraji“ podaná dne 15.02.2013
12.	Zásadní opatření pro rozvoj zaměstnanosti v Karlovarském kraji
13.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor
	Karlovarského kraje v roce 2013
14.	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2013
15.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2012
16.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013
17.	Žádost Okresní hospodářské komory Cheb, IČO 70891168, K Nemocnici 2381/2, 350 02, Cheb, 
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/03.0005
18.	Žádost Tradičních řemesel Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí,
	356 01, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového
	projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/03.0018
19.	Smlouva o poskytování služeb provozování elektronického nástroje ,,časová razítka“
20.	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“
21.	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
22.	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
23.	Schválení odůvodnění veřejné zakázky „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“
24.	Podání žádosti o zrušení návrhu na vyvlastňovací řízení v souvislosti se stavbou „II/210 Západní
	obchvat Sokolov - Svatava“
25.	Převod budovy na pozemku st. p. č. 408/1 v katastrální území Bochov do majetku společnosti
	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
26.	Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem
27.	Zajištění dofinancování fimančního 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
28.	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
29.	Program obnovy venkova 2013 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3
30.	Projekt BRAVE- vyřazení projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013
31.	Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s. v roce 2013 na realizaci projektu ,,Rozšíření
	cyklopůjčoven v Karlovarském kraji“
32.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2013
33.	Návrh na udělení dotací pro rok 2013 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí
	Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo 
34.	Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje
	konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013
35.	Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace
36.	Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková 
	organizace
37.	Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit
	v oblasti prevence kriminality
38.	Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,PATA“ 
v Hazlově, příspěvková organizace
39.	Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Sociální služby, příspěvková organizace
40.	Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
	a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního
	programu
41.	Příspěvky subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
42.	Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
43.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - Libor Balák - Karlovarské 
	hudební divadlo
44.	Výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012 - areál hradu a zámku Horní Hrad
45.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
46.	Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2013
	do 15. března 2013
47.	Převod zřizovatelských kompetencí k příspěvkovým organizacím Základní umělecká škola Žlutice a Základní škola praktická Žlutice, příspěvková organizace, z Karlovarského kraje na město Žlutice
48.	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2013
49.	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“
50.	Projekt Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském 
	kraji“
51.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 792/3 v k. ú. Pernink
52.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 1332/2 
	a p.č. 1393/2 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte
53.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 1492/16
	v k. ú. Sokolov
54.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 175/5 
	a p.p.č. 175/9 v k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
55.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 4086/3 v k. ú. Sokolov
56.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 984/1 
	v k. ú. Mezirolí
57.	Bezúplatný převod nemovitostí 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
58.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 603/4 
	v k. ú. Velká Hleďsebe
59.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6, pozemky p.p.č. 135/12, 335/9, 335/10, 335/11, 335/20, 364/1, 365/4, 372 a části pozemků  p.p.č. 335/1, 335/5 a 335/6 v k. ú. Dobroše a části pozemku p.p.č. 714/4 v k. ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří – ŘSD ČR
60.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 480/3 
	v k. ú. Nové Sedlo u Lokte
61.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 11
	v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří
62.	Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 37/3 v k. ú. Mrázov z majetku města Teplá do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 844/3 v k. ú. Mrázov, pozemku p.p.č. 658/6 v k. ú. Staré Sedlo u Teplé a pozemku p.p.č. 912 v k. ú. Rankovice včetně části stavby silnice č. III/21013 z majetku Karlovarského kraje do majetku města Teplá 
63.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
64.	„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
65.	Změna Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření před povodněmi v územích
	ohrožených povodněmi

66.	Různé

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


9. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Revitalizace nemocnice 
v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov. Slovenská č.p. 545"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 292/04/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky "Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby 
se sídlem v Karlových Varech, ul. Vančurova 9/477, 360 17 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 16.473.410,00 Kč bez DPH (19.932.296,00 Kč vč. DPH).

Termín kontroly: 20.05.2013

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


10. Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2012 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci : „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Chebu – stavební úpravy objektu G,H využívané záchrannou službou, vyvolané zřízením lékárny “

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 293/04/13

- schvaluje výjimku z ustanovení Pravidel rady Karlovarského kraje č. PR 01/2012 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Chebu – stavební úpravy objektu G,H využívané záchrannou službou, vyvolané zřízením lékárny “
•	 s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3  na základě nabídky 1 uchazeče při respektování ustanovení § 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Termín kontroly: 16.09.2013

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


11. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „První české gymnázium v Karlových Varech, stavební úpravy objektu parc. č. 2“; - 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 294/04/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „První české gymnázium v Karlových Varech, stavební úpravy objektu parc. č. 2“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „První české gymnázium v Karlových Varech, stavební úpravy objektu parc. č. 2“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „První české gymnázium v Karlových Varech, stavební úpravy objektu parc. č. 2“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  RNDr. Zdeněk Papež	- náhradník: Ing. Dušan Kondel
- člen:  Mgr. Vanda Kunzová	- náhradník: Věra Trubačová
- člen:  Bc. Olga Vokáčová	- náhradník: Šárka Drahokoupilová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen:  RNDr. Zdeněk Papež           - náhradník: Ing. Dušan Kondel
- člen:  JUDr. Václav Sloup             - náhradník: Ing. Václav Živný
- člen:  Mgr. Petr Šindelář, LL.M.     - náhradník: Ing. Petr Kulhánek
- člen:  Josef Murčo		         - náhradník: Věra Bartůňková
- člen:  Mgr. Jana Wildumetzová      - náhradník: Bohuslava Hajská
- člen:  Ing. Lubomír Modrovič        - náhradník: Ing. Stanislav Jambor
- člen: Bc. Olga Vokáčová	          - náhradník: Šárka Drahokoupilová

Termín kontroly: 18.11.2013

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech


12. Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 19.3.2012, ev. č. 135/2012, Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 295/04/13

- schvaluje znění předloženého dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 19.3.2012, evidenční číslo 135/2012,  Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

- schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 19.3.2012, evidenční číslo 135/2012,  Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

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


13. Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012, ev. č. 558/2012, "Portál úředníka"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 296/04/13

- schvaluje znění předloženého dodatku č. 1 včetně příloh smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012, ev. č. 558/2012, "Portál úředníka"

- schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 včetně příloh smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012, ev. č. 558/2012, "Portál úředníka"

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



14. Informace o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 297/04/13

- bere na vědomí informaci plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji pro rok 2013

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 298/04/13

- schvaluje seznam projektů a investičních akcí na silnicích II. a III. třídy určených k předfinancování 
na základě Smlouvy o úvěru č. 25/FP/2010:
1.	III/21047 Modernizace silnice Nejdek – Pernink
a)	III/21047 Rekonstrukce silnice Nejdek – Oldřichov
b)	III/21047 Rekonstrukce silnice Oldřichov – žel. podjezd
c)	III/21047 Rekonstrukce silnice žel. přejezd - Pernink
2.	Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje
a)	III/21041 Opěrná zeď Rotava
b)	II/210 Statické zajištění silnice – Vítkov
c)	III/21036 Statické zajištění silnice Boučí – Oloví, opěrné zdi
d)	III/21042 Statické zajištění silnice Oloví, opěrné zdi
e)	III/21036 Úprava křižovatky Boučí
f)	III/00635 Opěrné zdi Loket - serpentiny
g)	III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná
h)	III/21042 Opěrné zdi Anenské údolí
i)	III/22127 Statické zajištění silnice Velichov
j)	Rekonstrukce mostu ev. č. 210-015 Mnichov
k)	Rekonstrukce mostu ev. č. 2204-1 Děpoltovice
l)	Rekonstrukce mostu ev. č. 193-004 Borek
m)	Rekonstrukce mostu ev. č. 21410-2 Stebnice
n)	Rekonstrukce mostu ev. č. 210-004 Klášter Teplá
o)	Rekonstrukce mostu ev. č. 21310-1 Nový Drahov
3.	Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – III. etapa
a)	III/2098 Rekonstrukce silnice – průtah Loučky
b)	II/226 Rekonstrukce silnice Žlutice – Chyše
c)	II/210 Rekonstrukce silnice Dolní Nivy – Jindřichovice
d)	II/217 Rekonstrukce silnice Aš – Hranice, II. etapa
e)	II/221 Rekonstrukce silnice – průtah Potůčky
f)	II/209 Rekonstrukce silnice Chodov, ul. Nejdecká

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


16. 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
usnesením č. RK 299/04/13

- souhlasí se záměrem zajistit dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci programů Evropské unie v letech 2014-2015 formou úvěrové smlouvy, kterou uzavře příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, zajistit 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 formou uzavření úvěrové smlouvy

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


17. Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 300/04/13

- ruší Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti 
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, platný dle usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1307/12/11 ze dne 19. 12. 2011

- schvaluje nový Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv 
v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji s účinností od 1.5.2013

Termín kontroly: 03.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


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

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.





19. Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji - I. etapa Krušné hory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 301/04/13

- bere na vědomí Koncepci běžeckého lyžování v Karlovarském kraji - I. etapa Krušné hory

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Koncepci běžeckého lyžování 
v Karlovarském kraji - I. etapa Krušné hory

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


20. Návrh na udělení dotací pro rok 2013 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 302/04/13

- souhlasí s rozdělením dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, v roce 2013 – I. kolo dle přílohy č.1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované rozdělení dotací ke schválení

Termín kontroly: 20.05.2013

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


21. Smlouva o připojení k distribuční soustavě RWE mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 303/04/13

- schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě RWE mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“, dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě RWE mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“, dle návrhu

- pověřuje hejtmana k podpisu Smlouvy o připojení k distribuční soustavě RWE mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v rámci projektů „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje 
a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 17.06.2013

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


22. Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 2. pololetí 2012 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 304/04/13

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace, Ing. Petra Uhříčka, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 20.05.2013

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


23. Odměna ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
– 2. pololetí 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 305/04/13

- schvaluje odměnu ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o., 
Ing. Jany Michkové, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 20.05.2013

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


24. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Informace o společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., vyplývající ze smlouvy o nájmu části podniku uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Nemos Sokolov s.r.o., za účasti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 306/04/13

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

- bere na vědomí informaci společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., předložené na základě smlouvy 
o nájmu části podniku uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., za účasti Karlovarského kraje dle návrhu

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


25. Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově - investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání prostředků z IOP – informace o stavu projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 307/04/13

- bere na vědomí informace o stavu projektu uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 04.11.2013

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


26. 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
usnesením č. RK 308/04/13

- schvaluje zapojení financování z fondu budoucnosti do rozpočtu odboru sociálních věcí na úhradu výdajů vyplývajících z neplnění povinností firmy S T I O B s. r. o., IČO 61169820, v rámci ukončeného individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

- ukládá vedoucí odboru sociálních věcí objednat u firmy Sokolovská bytová s.r.o., odstranění závad 
v bytě č. 112, Komenského 113, Sokolov

- ukládá vedoucí ekonomickému odboru zapojit financování z fondu budoucnosti do rozpočtu odboru sociálních věcí na úhradu výdajů vyplývajících z neplnění povinností firmy S T I O B s.r.o., v rámci ukončeného individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ na základě vyúčtování od firmy Sokolovská bytová s.r.o.

- ukládá Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, zajistit kontrolu prací při odstraňovaní vad v bytě č. 112, Komenského 113, Sokolov

- ukládá zahájit právní kroky nezbytné k vymáhání finančních nákladů vynaložených Karlovarským krajem v důsledku neplnění povinností firmy S T I O B s.r.o., vyplývajících ze smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010, ev. č. VZ 100/2010

- schvaluje podání žaloby na firmu STIOB s.r.o., k vymáhání finančních nákladů vynaložených Karlovarským krajem v důsledku neplnění povinností firmy S T I O B s.r.o., vyplývajících ze smlouvy 
o dílo ze dne 28.6.2010, ev. č. VZ 100/2010

- schvaluje udělení procesní i hmotněprávní plné moci JUDr. Martinu Čonkovi, advokátu AK Martin Čonka, se sídlem Cheb 2, Komenského 666/4, 350 02, v souvislosti s pověřením, k zastupování v právní věci vedené u Okresního soudu v Sokolově proti Karlovarskému kraji 
- sp. zn. 16 C 265/2012 o zaplacení 97.893,-- Kč s přísl. proti žalovanému STIOB s.r.o.;
- sp. zn. 20 C 277/2012 o zaplacení 134.000,-- Kč s přísl. proti žalovanému STIOB s.r.o.,
a dále ke všem souvisejícím úkonům v rozsahu občanského soudního řádu, občanského zákoníku 
a exekučního řádu s možností zmocnit další advokáty této advokátní kanceláře

- pověřuje hejtmana k udělení výše specifikované plné moci

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


27. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o.“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 309/04/13

- schvaluje realizaci formou otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
člen:	Kateřina Mairingerová		náhradník:	Olga Dacková
člen:	Jiří Kvak			náhradník:	Šárka Drahokoupilová
člen:	Ing. Petr Uhříček		náhradník:	Bohuslava Hrabáková

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení
člen:	Miloslav Čermák		náhradník:	Hana Hozmanová
člen:	PhDr. Oleg Kalaš		náhradník:	Bohuslava Hajská
člen:	Mgr. Dalibor Blažek		náhradník:	Luboš Pokorný
člen:	Mgr. Jaroslav Borka		náhradník:	Ing. Václav Jakubík
člen:	Kateřina Mairingerová		náhradník:	Olga Dacková
člen:	Ing. Irena Šteflová		náhradník:	Ing. Věra Tomsová
člen:	Ing. Petr Uhříček		náhradník:	Bohuslava Hrabáková

Termín kontroly: 04.11.2013

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


28. Zapojení zařízení sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem do individuálního projektu  Ministerstva práce a sociálních věcí "Transformace sociálních služeb" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 310/04/13

- schvaluje zapojení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, 
do individuálního projektu Ministerstva práce sociálních věcí „Transformace sociálních služeb“

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


29. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„První české gymnázium Karlovy Vary - nákup ICT techniky a didaktické techniky pro projekty OPVK“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 311/04/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku "První české gymnázium v Karlových Varech - nákup ICT techniky a didaktické techniky pro projekty OPVK“

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku "První české gymnázium v Karlových Varech - nákup ICT techniky a didaktické techniky pro projekty OPVK"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "První české gymnázium v Karlových Varech - nákup ICT techniky a didaktické techniky pro projekty OPVK“

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
- člen: Ing. Dušan Kondel		- náhradník: Mgr. Eva Hanková
- člen: Ing. Roman Haberzettl		- náhradník: Mgr. Michal Wirth
- člen: RNDr. Zdeněk Papež		- náhradník: Mgr. Vanda Kunzová
- člen: Ing. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Stanislav Jambor

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Mgr. Petr Šindelář, LL.M.	- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Josef Murčo		            -  náhradník: Věra Bartůňková
- člen: Mgr. Jana Vildumetzová		- náhradník: Ing. Petr Kulhánek
- člen: Ing. Dušan Kondel		- náhradník: Ing. Roman Haberzettl
- člen: Ing. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Stanislav Jambor

- ukládá RNDr. Zdeňku Papežovi, řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Termín kontroly: 07.10.2013

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech





30. Souhlas se zřízením Centra sportu při školním sportovním klubu Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 312/04/13

- souhlasí se zřízením Centra sportu při školním sportovním klubu Asociace školních sportovních klubů České republiky Prvního českého gymnázia v Karlových Varech a podporou jeho činnosti

- pověřuje Ing. Janu Trantinovou, pověřenou zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy krajského úřadu, podpisem souhlasu zřizovatele na žádosti o zařazení do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky

Termín kontroly: 06.05.2013

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


31. Projekt Karlovarského kraje "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 313/04/13

- jmenuje Ing. Janu Trantinovou, pověřenou zastupováním vedoucího Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci na projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" v rámci výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarský kraj

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" v rámci výzvy individuálních projektů ostatních 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládané výdaje projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" uvedené v žádosti o dotaci 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v maximální výši 65.000.000,-- Kč.

- souhlasí s finančním partnerstvím následujících příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem v projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" 

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, 
Odborné učiliště Horní Slavkov, 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, 
Gymnázium Cheb, Integrovaná střední škola Cheb, Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, 
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, 
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, 
Střední průmyslová škola Ostrov, 
Gymnázium Ostrov, 
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, 
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, 
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace,
Střední lesnická škola Žlutice

- schvaluje zpracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 08.07.2013

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


32. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 314/04/13

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 73/01/13 ze dne 28.1.2013, a to v tom smyslu že,

se mění příjemce poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013 ve výši 100.000,-- Kč na realizaci projektu: Karlovy Vary, kostel sv. Urbana - střešní krytina, dřevěné prvky, uvedený v 1. sloupci a 12. řádku a to tak, že příjemcem je Sdružení pro záchranu kostela sv. Urbana v Karlových Varech

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkony související se změnami poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013

Termín kontroly: 03.06.2013

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


33. Žádost o prodloužení termínů podpisů Smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 315/04/13

- schvaluje žádost Bohumila a Ivany Svobodových o prodloužení termínu podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013 na realizaci projektu: Karlovy Vary, Vzorkovna porcelánky Karla Knolla - budování chráněné pracovní dílny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (opravy přízemí objektu č. 2, restaurátorské práce, odvlhčení objektu, drenáže), a to do 30.4.2013

- schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Cheb o prodloužení termínu podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013 na realizaci projektu: Cheb, kostel sv. Mikuláše - oprava havarijního stavu střešní krytiny, krovu a klempířských prvků, a to do 30.5.2013

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádost města Kraslice 
o prodloužení termínu podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013 na realizaci projektu: Kraslice, MŠ Lipová cesta č. p. 1091 - oprava oken a balkónových dveří, a to do 30.6.2013

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkony související se změnami poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 05.08.2013

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


34. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 577/3 a p.p.č. 577/5 v k.ú. Leopoldovy Hamry, obec Krajková

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 316/04/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 577/3 
o výměře 3 m2 a pozemku p.p.č. 577/5 o výměře 72 m2 v k.ú. Leopoldovy Hamry a obci Krajková, formou darovací smlouvy mezi obcí Krajková, se sídlem Krajková 295, Krajková, PSČ 357 08, IČO 00259411, zastoupenou panem Ing. Romanem Šístkem, starostou obce (jako dárce na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti 
z vlastnictví obce Krajková 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: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


35. Předání některých nemovitostí v k.ú. Jenišov, k.ú. Hory u Jenišova, k.ú. Háje u Chebu a k.ú. Olšová Vrata k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Karlovarským krajem - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 317/04/13

- schvaluje v souladu s § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předání těchto nemovitostí:

k.ú. Jenišov, obec Jenišov
-  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)

k.ú. Hory u Jenišova, obec Hory
-  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)
 
k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb
- pozemek p.p.č. 1421     o výměře         52 m2    ostatní plocha (silnice)
- pozemek p.p.č. 1422     o výměře       128 m2     ostatní plocha (silnice)

k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary

- pozemek p.č. 399/4       o výměře        61 m2    ostatní plocha (silnice)

k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Karlovarským krajem - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 04, IČO 70947023

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


36. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi Střední odbornou školou keramickou a sklářskou, příspěvkovou organizací a p. Karlem Maříkem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 318/04/13

- souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou mezi Střední odbornou školou keramickou 
a sklářskou, příspěvkovou organizací, a p. Karlem Maříkem, prostřednictvím které bude p. Karlu Maříkovi pronajat na dobu neurčitou byt č. 2 v budově č. p. 106 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary

- ukládá ředitelce Střední odborné škole keramické a sklářské Karlovy Vary, Ing. Bc. Markétě Šlechtové, nájemní smlouvu na dobu neurčitou uzavřít

Termín kontroly: 03.06.2013

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




37. Zrušení části usnesení č. RK 198/03/12 ze dne 05.03.2012 - schválení zřízení věcného břemene 
k silničnímu pozemku p.p.č. 1172 v k. ú. Horní Blatná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 319/04/13

- zrušuje část dále uvedeného usnesení č. RK 198/03/12 ze dne 05.03.2012 ve znění:

- schválení zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1172 v k. ú. Horní Blatná, silnice 
č. 11/221 ve prospěch paní Lenky Hubertové, bytem Jateční 5, PSČ 360 01 Karlovy Vary 
dle geometrického plánu č. 449-224/2011 ze dne 17.10.2011 (umístění inženýrských sítí - STL plynová přípojka a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011

Zbývající usnesení č. RK 198/03/12 ze dne 05.03.2012 se nemění.

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


38. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 320/04/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 719 v k.ú. Ruprechtov u Hroznětína, silnice č. III/22131 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 137-1588/2012 ze dne 18.09.2012 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1172 v k.ú. Horní Blatná, silnice 
č. II/221 ve prospěch společnosti RWE Gas Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 449-224/2011 ze dne 17.10.2011(umístění inženýrských sítí – STL plynová přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 273 v k.ú. Mírová, silnice č. III/2224 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 370-95/2012 ze dne 11.07.2012 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 
ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


39. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 321/04/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1717/1 v k.ú. Rotava, silnice 
č. III/21041 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 859-18/2012 ze dne 7.12.2012  (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1388 v k.ú. Děpoltovice, silnice 
č. III/2206 ve prospěch pana Stanislava Sagače, bytem Karlovy Vary, dle geometrického plánu 
č. 392-47/2010 ze dne 18.08.2010  (umístění inženýrských sítí – přípojka vody), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 200/33, 213/2 a 865/5 v k. ú. Boží Dar, silnice č. III/2196 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu 
č. 580-1036/2008 ze dne 20.5.2009 (umístění inženýrských sítí – přeložka dálkových sdělovacích kabelů), 
a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy 
o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 200/34, 213/2, 213/4, 865/5 a 865/14 
v k. ú. Boží Dar, silnice č. III/2196 a II/219 ve prospěch společnosti Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, dle geometrického plánu č. 694-1018/2012 ze dne 22.05.2012 (umístění inženýrských sítí – přeložka vodovodního potrubí), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1578/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, silnice č. II/212 ve prospěch společnosti ELECTROSUN, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1302-38/2011 ze dne 27.2.2012 (umístění inženýrských sítí – umístění zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 398 v k.ú. Luh nad Svatavou, silnice 
č. III/21030 ve prospěch společnosti ELECTROSUN, s.r.o., dle geometrického plánu č. 267-6406/2011 
ze dne 14.02.2012 (umístění inženýrských sítí – umístění zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


40. Souhlas s pokácením 2 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 693/1 v k.ú. Pila

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 322/04/13

- souhlasí s pokácením 2 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 693/1 v k.ú. Pila, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu snížení rozhledového pole při výjezdu z p.p.č. 701/8 ve vlastnictví pana Verzicha Tomáše

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

Termín kontroly: 04.11.2013

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


41. Souhlas s pokácením 24 ks dřevin, rostoucích v areálu nemocnice Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 323/04/13

- souhlasí s pokácením 24 ks dřevin, rostoucích v areálu nemocnice Sokolov na p.p.č. 2012/9 a 3258/1 k.ú. Sokolov ve vlastnictví Karlovarského kraje, dle situačního zákresu uvedeného v příloze č. 2, z důvodu realizace záměru „Revitalizace nemocnice v Sokolově, ul. Slovenská 545 – Řešení dopravy v klidu – I. etapa výstavby, rozšíření parkovacích ploch a úpravy klidových zón uvnitř areálu Nemocnice Sokolov“

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Sokolov 
o povolení kácení

Termín kontroly: 04.11.2013

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


42. Poskytnutí příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 324/04/13

- schvaluje poskytnutí částky 1.216.238,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na podporu včelařství 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly: 16.09.2013

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


43. Vyjádření k dokumentaci záměru „V223/V224 – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 325/04/13

- projednala dokumentaci záměru „V223/V224  – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV 
na dvojité vedení 400 kV“ a

- vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj se záměrem „V223/V224  – přestavba stávajícího dvojitého vedení 220 kV na dvojité vedení 400 kV“ souhlasí, za podmínky, že budou dodržena navržená kompenzační opatření uvedená 
v dokumentaci záměru na str. 181 - 188.

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


44a. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "ISŠTE Sokolov - nákup ICT techniky pro projekty OPVK"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 326/04/13

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku "ISŠTE Sokolov - nákup ICT techniky 
pro projekty OPVK" vyhlášeného příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče VUJO s.r.o., Sokolov

- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, podpisem smlouvy o dílo po marném uplynutí lhůty k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 07.10.2013

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov


44b. Revokace usnesení č. 194/03/13 ze dne 18. a 19. března 2013 - bod č. 16 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekce ROPu a NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 327/04/13

- revokuje usnesení č. 194/03/13 ze dne 18. a 19. března 2013, a to tak, že ruší okamžité pozastavení požadavků na výdaje projektu ve fázi přípravy a ve fázi počátku realizace a u jmenovaného projektu č. 7 "Cíl 3 - Krušnohorská kuchařka SOŠ Nejdek - příprava"

Termín kontroly: 17.06.2013

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


