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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 13. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. dubna 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:04 do 10:20 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. Uhříček, Ing. Stefanovičová
Další zúčastnění:	Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva Karlovarského kraje 
Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.4.2013
RK 328/04/13
2.
Návrh na uzavření Dohody o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym (Ukrajina) a Karlovarským krajem 
RK 329/04/13
3.
Rozpočtové změny
RK 330/04/13
4.
Finanční a odpisový plán příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje na rok 2013
RK 331/04/13
5.
Dodatečné schválení použití investičního fondu příspěvkové organizaci Domov 
se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a použití investičního fondu
RK 332/04/13
6.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
RK 333/04/13
7.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro VETERAN CAR CLUB Karlovy Vary AČR
RK 334/04/13
8.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Sociální služby
RK 335/04/13
9.
"Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545" schválení návrhu a uzavření smlouvy na realizaci stavby
RK 336/04/13
10.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně „Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáž“, 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 337/04/13
11.
Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb – dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 
RK 338/04/13
12.
Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem 
a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s.
RK 339/04/13
13.
1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“, uzavření dodatků 
ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
RK 340/04/13
14.
Souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti Karlovarského kraje drážní dopravou hrazenou z prostředků Plzeňského kraje 
RK 341/04/13
15.
Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje 
na rok 2013 – II. etapa
RK 342/04/13
16.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku - "1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje", schválení formy zadávacího řízení, schválení subjektů k obeslání výzvou, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek, jmenování členů hodnotící komise
RK 343/04/13
17.
Revokace usnesení č. RK 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 344/04/13
18.
Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace
RK 345/04/13
19.
Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
RK 346/04/13
20.
Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny v roce 2013
RK 347/04/13
21.
Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2013
RK 348/04/13
22.
Příspěvek Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s.
RK 349/04/13
23.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
RK 350/04/13
24.
Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže 
z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
RK 351/04/13
25.
Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 a poskytnutí věcných darů účastníkům
RK 352/04/13
26.
Projekt "Vladař - svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody"
RK 353/04/13
27.
Smlouva o partnerství při pořádání výstavy "Architektura Karlových Varů"
RK 354/04/13
28.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 213/2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
RK 355/04/13
29.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 390/1 v k.ú. Úšovice
RK 356/04/13
30.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 3179/1 v k.ú. Nejdek
RK 357/04/13
31.
Záměr kraje bezúplatně nabýt pozemky určené k plnění funkcí lesů z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje
RK 358/04/13
32.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/3 a 527/2, 527/33, 527/52, 527/108, 527/111, 527/130, 527/145, 527/150 k.ú. Dvory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
RK 359/04/13
33.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 351/1, 399/1, 399/2, 399/3 k.ú. Olšová Vrata, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
RK 360/04/13
34.
Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace
RK 361/04/13
35.
Zrušení části usnesení č. RK 1081/11/12 ze dne 05.11.2012 a doporučení zrušení části usnesení č. ZK 378/12/12 ze dne 13.12.2012 týkající se schválení prodeje nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt bez čp/če na st.p.č. 59 
vč. st.p.č. 59, vše v k. ú. Dřenice u Chebu pro p. Abrháma
RK 362/04/13
36.
Zrušení usnesení RK 857/08/12 ze dne 20.08.2012 a doporučení zrušení usnesení č. ZK 285/09/12 ze dne 13.09.2012 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 632 na st.p.č. 1720 vč. st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše v k.ú. Kraslice vč. movitého majetku
RK 363/04/13
37.
Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM a.s. pro rok 2013
RK 364/04/13
38.
Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2013
RK 365/04/13
39a.
Jmenování člena Komise pro lázeňství a cestovní ruch
RK 366/04/13
39b.
Vyřazení uchazečky z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
RK 367/04/13
39c.
Doplňující jmenování členů komise pro rozdělování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
RK 368/04/13
39d.
Partnerství v projektu "Kulturní rozmanitost Karlovarského kraje dvojjazyčně online"
RK 369/04/13
39e.
Schválení Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00005 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část“
RK 370/04/13











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
- pí Bohuslavu Hajskou


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 39a)	Jmenování člena Komise pro lázeňství a cestovní ruch

bod č. 39b) 	Vyřazení uchazečky z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

bod č. 39c)	Doplňující jmenování členů komise pro rozdělování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

bod č. 39d) 	Partnerství v projektu "Kulturní rozmanitost Karlovarského kraje dvojjazyčně online"

bod č. 39e)	Schválení Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00005 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část“


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.4.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 328/04/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.4.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Návrh na uzavření Dohody o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym (Ukrajina) a Karlovarským krajem 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 329/04/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření Dohody o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym (Ukrajina) a Karlovarským krajem

Termín kontroly: 17.06.2013

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


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 330/04/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 140/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 43.197,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice za provedenou výuku obsluhy manipulačních vozíků pro žáky oboru Operátor skladování, která je součástí učebních osnov. 

Rozpočtovou změnu č. 141/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektů ve výši ± 50.000,-- Kč 
pro Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze na realizaci projektu Valeč, státní zámek – letohrádek – obnova a restaurování – zbývající část projektové dokumentace. 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. 142/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 165.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013 č. j. MSMT - 41333/2012-22 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje ZŠ, MŠ a praktickou školu Karlovy Vary v částce 7.000,-- Kč a obecní školy v částce 158.000,-- Kč (seznam škol je přílohou důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 143/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 19.405,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2012.

Rozpočtovou změnu č. 144/2013

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
ve výši 132.667,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na provedení realizace public relations v souladu se smlouvou o dílo ev. č. VZ 088/2010 a navazujících dodatků uzavřenou s Žurnál media a.s.

Rozpočtovou změnu č. 145/2013

- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 110.000,-- Kč na úhradu příspěvku do Fondu údržby a oprav za tři byty 
v Aši v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 2. etapa akce č. 4143. Jedná se o zajištění financování přípravy tohoto projektu, připravovaného k realizaci a financování v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 
3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace, podporovaná aktivita 3.1 a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu 
v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. 

Rozpočtovou změnu č. 146/2013

- zapojení financování zvláštního účtu projektu Vzdělávání v eGON centru Karlovarské kraje do rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 154.567,78 Kč (zůstatek 2012) k vyposlání vratky Ministerstvu vnitra České republiky v rámci závěrečného vyúčtování projektu Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje, realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Rozpočtovou změnu č. 147/2013

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
ve výši 187.500,-- Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje jako neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Hotelovou školu Mariánské Lázně ve výši 50.000,-- Kč a Střední průmyslovou školu Ostrov ve výši 25.000,-- Kč a pro obecní školy v celkové výši 112.500,-- Kč, a to:
•	Základní škola a mateřská škola Plesná			12.500,-- Kč
•	Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní		12.500,-- Kč
•	Základní škola Aš, Kamenná 152			12.500,-- Kč
•	Základní škola Skalná					12.500,-- Kč
•	Základní škola Chodov, Komenského			37.500,-- Kč
•	Základní škola Chodov, Školní				25.000,-- Kč
Finanční prostředky jsou určeny na finanční podporu k získání odborné kvalifikace učitelů ZŠ a SŠ zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 148/2013 
 
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 15.000,-- Kč z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.) projekt 
je realizován a financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 
3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 149/2013

- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 10.000,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Přírodovědné obory a matematika, realizovaného Základní školou v Nejdku, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 150/2013
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.352.987,08 Kč z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace a o částku 36.300,-- Kč z titulu přijetí zálohy investiční účelové dotace 
z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.), 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. 151/2013 
 
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč z odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
do Odboru kanceláře hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a vyhlášením nejlepšího sportovce roku

Rozpočtovou změnu č. 152/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 181.994,41 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 153/2013

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2012 do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2013 ve výši 13.024.443,73 Kč. 7.964.443,73 Kč jsou zálohy energií (plyn a elektrická energie), které nebyly do konce roku 2012 vyúčtovány a uhrazeny, a které se budou vyúčtovávat a hradit v roce 2013, a dále 5.060.000,-- Kč na akce vyplývající z nevyhovujícího provozního stavu spravovaných objektů, objednávek sjednaných v roce 2012 a úkolů stanovených Radou Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 154/2013

- zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií (část zůstatku za rok 2012) do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Karlovarského kraje ve výši 11.972.198,-- Kč z důvodu poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské akce a vrácení přeplatků za odběr podzemních vod subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů

Rozpočtovou změnu č. 155/2013

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 416.238,30 Kč z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu navýšení finančních prostředků určených na podporu včelařství

Rozpočtovou změnu č. 156/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 37.792,39 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 157/2013

- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 160.227,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených předfinancovaných mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 12/2012 – 03/2013 
ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit.
- snížení financování z Fondu budoucnosti celkem ve výši 169.004,90 Kč, z toho 160.227,-- Kč tvoří mzdové výdaje projektu za období 12/2012 – 03/2013 a částka 8.777,90 Kč jsou nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na předfinancování mzdových výdajů projektu. Rozpočtové prostředky ve výši 169.004,90 budou převedeny zpět na Fond budoucnosti.

Rozpočtovou změnu č. 158/2013

- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 380.387,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených předfinancovaných mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 12/2012 – 03/2013 
ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Karlovarského kraje Inovace školského portálu financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit.
- snížení financování z Fondu budoucnosti celkem ve výši 857.564,10 Kč, z toho 380.387,-- Kč tvoří mzdové výdaje projektu za období 12/2012 – 03/2013 a částka 477.177,10 Kč jsou nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na předfinancování mzdových výdajů projektu. Rozpočtové prostředky 
ve výši 857.564,10 Kč budou převedeny zpět na Fond budoucnosti.

Termín kontroly: 03.06.2013

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


4. Finanční a odpisový plán příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 331/04/13

- schvaluje finanční plán příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 
na rok 2013 s celkovým výsledkem hospodaření 527.662,-- Kč dle návrhu

- schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 
na rok 2013 dle návrhu

Zodpovídá:
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace


5. Dodatečné schválení použití investičního fondu příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu 
do fondu investičního a použití investičního fondu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 332/04/13

- schvaluje dodatečné použití investičního fondu v celkové výši 378.038,40 Kč příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 96.033,12 Kč z rezervního fondu do fondu investičního a použití investičního fondu ve výši 96.033,12 Kč příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku

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


6. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 333/04/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve výši 160.000,-- Kč 
na "celoroční činnost sdružení"

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska ve výši 160.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro VETERAN CAR CLUB Karlovy Vary AČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 334/04/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro VETERAN CAR CLUB Karlovy Vary AČR ve výši 40.000,-- Kč na "pořádání 13. ročníku Karlovarské veterán rallye“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a VETERAN CAR CLUB Karlovy Vary AČR ve výši 40.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Sociální služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 335/04/13

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Sociální služby ve výši 
25.000,-- Kč na vydání sborníku starých českých přísloví a rčení

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. "Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu 
- Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545" schválení návrhu a uzavření smlouvy na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 336/04/13

- schvaluje návrh smlouvy na realizaci stavby "Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545"

- schvaluje uzavření smlouvy na realizaci stavby "Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545" po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 20.05.2013

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


10. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně „Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáž“, 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 337/04/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáž“

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

- schvaluje hodnotící kritérium a jeho váhu 100 % - nabídková cena, pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáž“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Mgr. Miloslav Pelc               - náhradník: Mgr. Klára Tesařová
- člen: Ing. Lubomír Modrovič        - náhradník: Ing. Eva Cíchová
- člen: Jiří Kvak                  	      - náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:

- člen: JUDr. Václav Sloup             	- náhradník: MUDr. Jan Svoboda
- člen: Hana Hozmanová    	       	- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: Ing. Václav Živný    	       	- náhradník: Mgr. Jiří Klsák
- člen: Ing. Miroslav Plevný	       	- náhradník: Markéta Wernerová
- člen: Mgr. Miloslav Pelc   	       	- náhradník: Mgr. Klára Tesařová
- člen: Ing. Lubomír Modrovič       	- náhradník: Ing. Eva Cíchová
- člen: Jiří Kvak                  	       	- náhradník: Ing. Irena Šteflová

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Mgr. Miloslav Pelc, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně


11. Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb – dodatek č. 4  ke Smlouvě o dílo 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 338/04/13

- bere na vědomí uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby na akci „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ uzavřené mezi příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb a firmou Skanska a.s.

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


12. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 339/04/13

- schvaluje uzavření Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem 
a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, IČO 25332473 dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, 
IČO 25332473

Termín kontroly: 17.06.2013

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


13. 1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“, uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 340/04/13

- schvaluje 1. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“ dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě ev. č.: 119/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, 
s dopravcem ČI-DU, spol. s r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě ev. č.: 124/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 341/04/13

- schvaluje vydání „Souhlasu se zajištěním dopravní obslužnosti Karlovarského kraje drážní dopravou hrazenou z prostředků Plzeňského kraje“, dle návrhu

- pověřuje náměstka hejtmana Ing. Petr Navrátila podpisem dokumentu „Souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti Karlovarského kraje drážní dopravou hrazenou z prostředků Plzeňského kraje“, dle návrhu

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


15. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje na rok 2013 – II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 342/04/13

- schvaluje uzavření dodatku č. 28 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, 
s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


16. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku - "1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje", schválení formy zadávacího řízení, schválení subjektů k obeslání výzvou, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek, jmenování členů hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 343/04/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku "1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje"

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek ne veřejnou zakázku "1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje"

Termín kontroly: 22.07.2013

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


17. Revokace usnesení č. RK 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 344/04/13

- projednala problematiku výběrového řízení na veřejnou zakázku "Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře II" ve vztahu k aktuální situaci s pozastavením Regionálního operačního programu Severozápad, dále jen ROP SZ, Ministerstvem financí ČR

- ukládá náměstku hejtmana Ing. Navrátilovi ve spolupráci s Ing. Uhříčkem, ředitelem Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., před schválením Smlouvy o dílo Zhotovitel stavby v rámci projektu "Cyklostezka Ohře II", dále jen SoD, a jejím podpisem, připravit návrh Dodatku č. 1 k SoD o odložení účinnosti smlouvy do doby spuštění ROP SZ tak, aby byl schválen současně s revokací usnesení č. RK 194/03/13 ze dne 18. a 19. března 2013

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


18. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov pro osoby 
se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 345/04/13

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly č. j. 504/KN/12 provedené odborem kontroly krajského úřadu u příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, za období od 1.1.2010 do 31.8.2012

- ukládá příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, odvod do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně tím, že použila své provozní prostředky v celkové výši 216.973,-- Kč na účel, na který měly být použity prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb uložené na samostatném bankovním účtu

- schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v plné výši

- ukládá odboru sociálních věcí krajského úřadu informovat ředitelku příspěvkové organizace o tomto usnesení

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


19. Výsledek veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov pro osoby 
se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 346/04/13

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly č. j. 602/KN/12 provedené odborem kontroly krajského úřadu u příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, za období od 1.1.2010 do 31.12.2011

- ukládá příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, odvod v celkové výši 149.047,92 Kč do rozpočtu Karlovarského kraje 
za porušení rozpočtové kázně tím, že do rezervního fondu organizace za rok 2010 a 2011 převedla celkem o 130.120,-- Kč více, než schválil zřizovatel. Dále tím, že použila prostředky Fondu kulturních 
a sociálních potřeb určené na nákup vitamínových prostředků ve výši 18.927,92 Kč na jiný účel.

- schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v plné výši

- ukládá odboru sociálních věcí krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


20. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 347/04/13

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013 v celkové výši 110.000,-- Kč dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací

Termín kontroly: 03.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


21. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 348/04/13

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2013 v celkové výši 200.000,-- Kč dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací

Termín kontroly: 03.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


22. Příspěvek Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 349/04/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., ve výši 73.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013

Termín kontroly: 03.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


23. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 350/04/13

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

- volí v souladu s čl. 9.3 písm. n) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., Doc. MUDr. Petra Svobodu, CSc., členem představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., s účinností od 1.5.2013

- schvaluje v souladu s čl. 9.3 písm. e) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a:
-	Doc. MUDr. Petrem Svobodou, CSc., dle návrhu
-	MUDr. Josefem Märzem dle návrhu

- schvaluje v souladu s čl. 9.3 písmena u) smlouvu na vedoucí místo generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnici a.s., mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a Doc. MUDr. Petrem Svobodou, CSc., s účinnosti od 1.5.2013 dle návrhu

- 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

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit zápis změn v členech orgánů Karlovarské krajské nemocnice a.s., do obchodního rejstříku

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana


24. 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 351/04/13

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže - odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
pro žádosti, které nebyly doručeny na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu 
pro podání žádostí (31. říjen roku, po kterém následuje rok realizace), a to v tom smyslu, že žádosti budou přijaty a hodnoceny

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu A.M.bike no limits ve výši 50.000,-- Kč na akci "Karlovarský AM Bikemaraton Škoda Auto"

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu Tělovýchovná jednota Sokolov ve výši 20.000,-- Kč 
na tělovýchovné volnočasové aktivity pro tělesně postižené a mládež do 15 let pro období duben 
- prosinec 2013

- 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


25. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 a poskytnutí věcných darů účastníkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 352/04/13

- bere na vědomí pozvání hejtmana Kraje Vysočina k účasti sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 konaných ve dnech 19. – 24. ledna 2014 v Kraji Vysočina

- souhlasí s účastí sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách VI. zimní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2014 a s podáním přihlášky

- bere na vědomí předběžný odhad výdajů na finanční zabezpečení účasti na této akci ve výši 
cca 950 tis. Kč

- schvaluje poskytnutí věcných darů účastníkům Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 
v celkové výši cca 300 tis. Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zabezpečit veškeré úkoly spojené 
s nominací krajského výběru, jeho materiálním, personálním a finančním zajištěním a s poskytnutím věcných darů

Termín kontroly: únor 2014

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


26. Projekt "Vladař - svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 353/04/13

- souhlasí s finanční podporou projektu "Vladař - svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody" 
ve výši 30.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit všechny potřebné úkony spojené s podporou projektu

Termín kontroly: 19.08.2013

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


27. Smlouva o partnerství při pořádání výstavy "Architektura Karlových Varů"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 354/04/13

- schvaluje uzavření smlouvy o partnerství při pořádání výstavy "Architektura Karlových Varů" ve znění dle návrhu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit všechny potřebné úkony vyplývající z této smlouvy

Termín kontroly: 21.10.2013

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


28. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 213/2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 355/04/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 213/2 o výměře 4826 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 202-57/2009 z původního pozemku p.p.č. 213/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 402/33 v k.ú. Stanoviště 
u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně, formou kupní smlouvy mezi paní Ludmilou Goldbergerovou, trvale bytem Břeclav, Národních hrdinů 1987/39, PSČ 690 02, paní Drahomírou Ježkovou, trvale bytem Jesenice, Krtská 254, PSČ 270 33 a paní Květoslavou Roubkovou, trvale bytem Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří, Lesní 537, PSČ 431 51 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 3.136.900,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z podílového spoluvlastnictví paní Goldbergerové (1/2), paní Ježkové (1/4) a paní Roubkové (1/4) do vlastnictví Karlovarského kraje

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

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

Termín kontroly: 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


29. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 390/1 v k.ú. Úšovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 356/04/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 390/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1759-4/2010 z původního pozemku p.p.č. 390/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 390/3 o výměře 117 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně, formou kupní smlouvy mezi panem Eduardem Klinderou, trvale bytem Praha 
- Slivenec, K Lochkovu 579/19, PSČ 154 00 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 67.860,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Eduarda Klindery do vlastnictví Karlovarského kraje

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

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

Termín kontroly: 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


30. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 3179/1 v k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 357/04/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 3179/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1671-222/2012 z původního pozemku p.p.č. 3179/1 a označeny jako jeho díl "a" o výměře 19 m2 a díl "d" o výměře 151 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným Ing. Vladimírem Bendou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Nejdek

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 3179/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1671-222/2012 z původního pozemku p.p.č. 3179/1 a označeny jako jeho díl "a" o výměře 19 m2 a díl "d" o výměře 151 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným Ing. Vladimírem Bendou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Nejdek

- 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


31. Záměr kraje bezúplatně nabýt pozemky určené k plnění funkcí lesů z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 358/04/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt vybrané pozemky o výměře 369,59 ha určené 
k plnění funkcí lesů a lesních porostů, k nimž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p., z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje, k hospodaření Střední lesnické škole Žlutice, příspěvkové organizace, zřízené Karlovarským krajem, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice, IČO 49754050. Převod vybraných nemovitostí se uskutečňuje účelově - k zajištění praktické a odborné výuky studentů. V případě zrušení příspěvkové organizace či lesnických a mysliveckých oborů studia bude povinnost nabyté pozemky zpětně převést na stát.

Termín kontroly: 16.12.2013

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


32. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/3 a 527/2, 527/33, 527/52, 527/108, 527/111, 527/130, 527/145, 527/150 k.ú. Dvory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 359/04/13

- schvaluje uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/3 a 527/2, 527/33, 527/52, 527/108, 527/111, 527/130, 527/145, 527/150, k.ú. Dvory ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou Tomášem Pippingerem (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu ve výši 73.422,80 Kč vč. DPH, stanovenou výpočtem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 
ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 22.07.2013

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






33. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 351/1, 399/1, 399/2, 399/3 k.ú. Olšová Vrata, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 360/04/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 351/1, 399/1, 399/2, 399/3, k.ú. Olšová Vrata, která 
je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které bude umístěno podzemní komunikační vedení, 
ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem, s připočtením DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností Telefonica Czech Republic, a.s., IČO 60193336, zastoupenou společností EPLcond s.r.o., IČO 26346575 (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 17.06.2013

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


34. Prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 361/04/13

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného movitého majetku, a to 18 kusů kovových lůžek, rok pořízení 1996, pořizovací cena celkem 133.866,-- Kč formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Léčebnou dlouhodobě nemocných, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a Psychiatrickou léčebnou Petrohrad, příspěvková organizace, se sídlem Petrohrad č. 1, 439 85 okres Louny (jako kupujícím na straně druhé), 
za nejvyšší nabídnutou cenu á 250,-- Kč/ks, celkem 4.500,-- Kč, a tím převést vlastnické právo 
k movitému majetku dle návrhu

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 4.500,-- Kč, získané prodejem movitého majetku specifikovaného v návrhu zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných Olze Pokorné, DiS., uzavřít kupní smlouvu

Termín kontroly: 22.07.2013

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


35. Zrušení části usnesení č. RK 1081/11/12 ze dne 05.11.2012 a doporučení zrušení části usnesení 
č. ZK 378/12/12 ze dne 13.12.2012 týkající se schválení prodeje nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt bez čp/če na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše v k. ú. Dřenice u Chebu pro 
p. Abrháma

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 362/04/13

- zrušuje část dále uvedeného usnesení  č. RK 1081/11/12 ze dne 05.11.2012 ve znění:

Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu bez čp/če na st.p.č. 59 a pozemek st.p.č. 59 vše v k.ú. Dřenice u Chebu, obec a okres Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem (jako prodávající na straně jedné) a panem Robertem Abrhámem, bytem Hrozňatov č. 25, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 138.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 139.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Roberta Abrháma.

Zbylé usnesení č. RK 1081/11/12 ze dne 05.11.2012 zůstává v platnosti.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 378/12/12 ze dne 13.12.2012 ve znění:

Schvaluje prodej objektu bez čp/če na st.p.č. 59 a pozemku st.p.č. 59 vše v k.ú. Dřenice u Chebu, obec 
a okres Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem (jako prodávající na straně jedné) a panem Robertem Abrhámem, bytem Hrozňatov č. 25, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 138.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 139.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Roberta Abrháma.

Zbylé usnesení č. ZK 378/12/12 ze dne 13.12.2012 zůstává v platnosti.

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


36. Zrušení usnesení RK 857/08/12 ze dne 20.08.2012 a doporučení zrušení usnesení č. ZK 285/09/12 ze dne 13.09.2012 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 632 na st.p.č. 1720 vč. st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše v k.ú. Kraslice vč. movitého majetku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 363/04/13

- zrušuje dále uvedené usnesení č. RK 857/08/12 ze dne 20.08.2012 ve znění: 

-	souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodeje budovy č.p 632 
na st.p.č. 1720, pozemek st.p.č. 1720 a pozemek p.p.č. 6850 vše v k.ú. Kraslice, obec Kraslice a okres Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, (jako prodávající na straně jedné) a paní Márii Tran Vanovou, bytem Barvířská 1769, 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 900.000,00 Kč hrazenou formou měsíčních splátek + správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Márii Tran Vanové.

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

-	a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

-	schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného movitého majetku, a to okružní jednolistové pily FCT - rok pořízení 1976, tloušťkovací frézy RFT 60 - rok pořízení 1976, brousícího diskového stroje - rok pořízení 1962, hoblovacího stroje ADM 4 – rok pořízení 1964, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, (jako prodávající na straně jedné) a paní Márii Tran Vanovou, bytem Barvířská 1769, 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za cenu 
18.400,-- Kč, a tím převést vlastnické právo k movitému majetku dle návrhu

-	souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 18.400,-- Kč, získané prodejem movitého majetku specifikovaného v návrhu budou převedeny do rozpočtu kraje 

-	ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov Mgr. Haně Jandíkové uzavřít kupní smlouvu na movité věci dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 285/09/12 ze dne 13.09.2012 ve znění: 

	Schvaluje prodej budovy č.p 632 na st.p.č. 1720, pozemek st.p.č. 1720 a pozemek p.p.č. 6850  vše v k.ú. Kraslice, obec Kraslice a okres Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, (jako prodávající na straně jedné) a paní Márii Tran Vanovou, bytem Barvířská 1769, 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 900.000,00 Kč hrazenou formou měsíčních splátek + správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Márii Tran Vanové.


	Schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu.


	Ukládá ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky 
k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy.


Termín kontroly: 22.07.2013

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


37. Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM a.s. pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 364/04/13

- schvaluje Dohodu o spolupráci při řešení pilotního projektu a Realizaci pilotního projektu v roce 2013

Termín kontroly: 03.06.2013

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


38. Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 365/04/13

- schvaluje Dohodu o spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. a Projekt aktivit pro rok 2013

Termín kontroly: 03.06.2013

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

39a. Jmenování člena Komise pro lázeňství a cestovní ruch

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 366/04/13

- jmenuje člena Komise pro lázeňství a cestovní ruch Ing. Zdeňka Klingora

- ukládá odboru kanceláře ředitele úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


39b. Vyřazení uchazečky z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 367/04/13

- bere na vědomí zápis z jednání konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov dle návrhu

- schvaluje vyřazení uchazečky Dagmar Čejkové z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, a to pro nesplnění zákonného požadavku stanoveného pro výkon dané činnosti a obsahových náležitostí přihlášky

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s vyřazením Dagmar Čejkové z konkursního řízení

Termín kontroly: 20.05.2013

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


39c. Doplňující jmenování členů komise pro rozdělování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 368/04/13

- jmenuje členy komise pro rozdělení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje obcím na financování potřeb jejich jednotek sboru dobrovolných hasičů

PaedDr. Josef Novotný (hejtman Karlovarského kraje)
Václav Mleziva (zastupitel Karlovarského kraje)

tajemníkem komise 
JUDr. Manfred Kraus (vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení)

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



39d. Partnerství v projektu "Kulturní rozmanitost Karlovarského kraje dvojjazyčně online"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 369/04/13

- schvaluje partnerství Karlovarského kraje v projektu "Kulturní rozmanitost Karlovarského kraje dvojjazyčně online"

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit všechny potřebné úkony vyplývající z partnerství v projektu "Kulturní rozmanitost Karlovarského kraje dvojjazyčně online"

Termín kontroly: 04.11.2013

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


39e. Schválení Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/01.00005 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad „Modernizace letiště Karlovy Vary 
– III. etapa, 2. část“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 370/04/13

- schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/00005 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad „Modernizace letiště Karlovy Vary 
– III. etapa, 2. část“

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/00005 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad „Modernizace letiště Karlovy Vary 
– III. etapa, 2. část“

Termín kontroly: 03.06.2013

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


