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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 14. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 6. května 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 9:56 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni: 		Ing. Jakubík
Přizvaní:	Ing. Divišová, Ing. Kindratová, Ing. Uhříček
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná, Bc. Jana Lukášová	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.5.2013
RK 371/05/13
2.
Rozpočtové změny
RK 372/05/13
3.
Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
RK 373/05/13
4.
Schválení vzorové smlouvy "O podnájmu osobního automobilu"
RK 374/05/13
5.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ 
– schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy 
RK 375/05/13
6.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II – Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu s evid. č. KK 00148/2012-00
RK 376/05/13
7.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy 
RK 377/05/13
8.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 4. kola výzvy 
RK 378/05/13
9.
Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/20.00548 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
na projekt "Moderní střední školy - moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov" 
RK 379/05/13
10.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Revitalizace nemocnice 
v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545";  - Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise 
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
RK 380/05/13
11.
Schválení uzavření mimosoudního smíru
RK 381/05/13
12.
Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení Dodatku č. 4 Smlouvy 
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 382/05/13
13.
Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ – schválení Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 383/05/13
14.
Schválení uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na akce na silnicích II. a III. třídy
RK 384/05/13
15.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zkvalitnění silničního spojení Mähring - Drmoul“
RK 385/05/13
16.
Vybudování systému Karty Karlovarského kraje 
- Smlouva o dílo na realizaci systému Karty Karlovarského kraje
- Smlouva o užívání a provozování systémů Karty Karlovarského kraje
RK 386/05/13
17.
Výkon působnosti valné hromady společnosti 
Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – smlouva o výkonu funkce člena představenstva 
RK 387/05/13
18.
Revokace usnesení č. RK 343/04/13 ze dne 22.4.2013 - bod č. 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 388/05/13
19.
Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy  
RK 389/05/13
20.
Územní studie horských oblastí
RK 390/05/13
21.
Příspěvek organizaci ANNA KK, o. s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje)
RK 391/05/13
22.
Příspěvek organizaci Kotec o. s. 
RK 392/05/13
23.
Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
RK 393/05/13
24.
Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Český tým transplantovaných, o. s.
RK 394/05/13
25.
Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Solární škola – regionální výukové centrum OZE“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
RK 395/05/13
26.
Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2013
RK 396/05/13
27.
Žádosti o prodloužení termínů podpisu Smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013
RK 397/05/13
28.
Dodatky smluv o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 398/05/13
29.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 98 v k.ú. Velichov
RK 399/05/13
30.
Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 499 v k.ú. Březová u Sokolova 
RK 400/05/13
31.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 351/1, 388/1, k.ú. Olšová Vrata, ve prospěch Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
RK 401/05/13
32.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2448/1 a 171/6, k.ú. Cheb, 
ve vlastnictví města Cheb, ve prospěch Karlovarského kraje
RK 402/05/13
33.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 403/05/13
34.
Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary
RK 404/05/13
35.
Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Chemický a biologický monitoring  - projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů hodnotící komise
RK 405/05/13
36.
Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském - technický dozor“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů hodnotící komise
RK 406/05/13
37.
Smlouva o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje při administraci projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“
RK 407/05/13
38.
Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2012 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek“ na akci: udržitelnost projektu „Aktualizace dPP Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“
RK 408/05/13
39.
Poskytnutí příspěvku Českému rybářskému svazu, Západočeskému územnímu svazu v Plzni pro rok 2013
RK 409/05/13
40.
Poskytnutí příspěvku Českému svazu chovatelů Krajskému sdružení Karlovarského kraje na svazovou činnost pro rok 2013
RK 410/05/13
41.
Poskytnutí příspěvku Českomoravské myslivecké jednotě, o.s. okresnímu mysliveckému spolku Cheb na spolkovou činnost pro rok 2013
RK 411/05/13
42.
Poskytnutí příspěvku Českomoravské myslivecké jednotě, o.s. okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary na vydávání mysliveckého zpravodaje pro rok 2013
RK 412/05/13
43.
Jmenování vedoucí odboru správa majetku
RK 413/05/13
44a
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
RK 414/05/13
44b
Projekt "Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion"
RK 415/05/13






PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

  Ing. Petr Navrátil v. r.
 náměstek hejtmana
 		 	                
   







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila 
- JUDr. Martina Havla


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 44 a)	Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
	
bod č. 44 b)	Projekt "Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion"


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.5.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 371/05/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.5.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 372/05/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 159/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 25.096,44 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků, realizovaného Základní školou Sokolov, Křižíkova 1916, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 160/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 139.431,85 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, MŠ, realizovaného Základní a mateřskou školou Josefa Václava Myslbeka Ostrov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Rozpočtovou změnu č. 161/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 5.851.700,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z neinvestičních 
na investiční.

Rozpočtovou změnu č. 162/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 40.000,-- Kč pro VETERAN CAR CLUB Karlovy Vary AČR na pořádání 13. ročníku Karlovarské veterán rallye

Rozpočtovou změnu č. 163/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 160.000,-- Kč pro Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska na celoroční činnost

Rozpočtovou změnu č. 164/2013
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 73.000,-- Kč. Jedná se 
o neinvestiční příspěvek pro Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., na poskytování sociální služby rané péče v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 165/2013
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.476.404,20 Kč z titulu přijetí 4. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.), 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. 166/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 25.000,-- Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby na vydání sborníku starých českých přísloví a rčení.

Rozpočtovou změnu č. 167/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary na realizaci projektu O barvě/Tvůrčí dílny pro veřejnost a školy

Rozpočtovou změnu č. 168/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektů ve výši ± 50.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytovaných příspěvků z investičních na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje na pokrytí nákladů spojených se zásahy 
na komunikacích II. a III. třídy, pořízení licencí OFFICE. 

Rozpočtovou změnu č. 169/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 119.790,-- Kč a změnu charakteru rozpočtových prostředků 
z neinvestičních na investiční z odboru bezpečnosti a krizového řízení do Odboru projektového řízení 
a informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu nákupu Softwarového nástroje pro podporu řízení rizik RANIT – Risk Analysis Information Tool

Rozpočtovou změnu č. 170/2013
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 535.000,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s.


Rozpočtovou změnu č. 171/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 217.625,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Aš na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují mateřskou a základní školu mimo obec trvalého pobytu 
za rok 2012.

Termín kontroly: 17.06.2013

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


3. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola praktická 
a základní škola speciální Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 373/05/13

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola praktická 
a základní škola speciální Ostrov ve výši 80.000,-- Kč na odstranění komínových těles

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


4. Schválení vzorové smlouvy "O podnájmu osobního automobilu"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 374/05/13

- schvaluje vzorovou smlouvu "O podnájmu osobního automobilu", která bude uzavřena 
mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje v rámci rámcové Smlouvy na operativní nájem se službami na dodávky služebních referentských vozidel, uzavřené na základě výběrového řízení dne 14.2.2013, mezi Karlovarským krajem a ČSOB Leasing, a.s., dle přílohy 
s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí, Ing. Miroslava Očenáška, uzavřením a podpisem smluv

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


5. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů 
v rámci 3. kola výzvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 375/05/13

- bere na vědomí informaci o průběhu 3. výzvy globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ve 3. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín kontroly: 07.10.2013

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


6. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu s evid. č. KK 00148/2012-00

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 376/05/13

- schvaluje znění Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu Domem dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, příspěvkovou organizací

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu Domem dětí a mládeže Bludiště, Chodov, okres Sokolov, příspěvkovou organizací

Termín kontroly: 17.06.2013

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


7. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 377/05/13

- bere na vědomí informaci o průběhu 3. výzvy globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji II“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ve 3. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín kontroly: 07.10.2013

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

8. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů 
v rámci 4. kola výzvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 378/05/13

- bere na vědomí informaci o průběhu 4. výzvy globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 3.2 - „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ze 4. kola výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín kontroly: 07.10.2013

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


9. Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/20.00548 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Moderní střední školy - moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 379/05/13

- schvaluje znění Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/20.00548 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Moderní střední školy - moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace

- souhlasí se zajišťováním veškerých závazků, které vyplývají z plnění uzavřeného Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/20.00548 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Moderní střední školy - moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov"

- pověřuje Mgr. Hanu Jandíkovou, ředitelku Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, podpisem tohoto dodatku smlouvy

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Mgr. Hana Jandíková, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace


10. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Revitalizace nemocnice v Sokolově 
– PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545";  - Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek 
s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 380/05/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově - PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Revitalizace nemocnice v Sokolově - PAVILON C - stavební úpravy 1.NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“

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

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Ing. Tomáš Svoboda	- náhradník: Markéta Wernerová
- člen: Ing. Karel Jakobec       - náhradník: Bc. Robert Pisár
- člen: Ing. Václav Živný       	- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Irena Šteflová	- náhradník: Šárka Drahokoupilová

Termín kontroly: 22.07.2013

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


11. Schválení uzavření mimosoudního smíru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 381/05/13

- schvaluje uzavření mimosoudního smíru v rámci soudního řízení, vedeného u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 423/2006 mezi žalobcem Karlovarským krajem a žalovanou MUDr. Evou Skalickou, rozená Dvořáková, trvalý pobyt Vančurova 16, 350 02 Cheb nar. 9. 5. 1964, spočívajícího v tom, 
že Karlovarský kraj vezme zpět svůj žalobní návrh vůči žalované MUDr. Evě Skalické za podmínky, 
že každá procesní strana si ponese náklady řízení svým nákladem

Termín kontroly: 18.11.2013

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


12. Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení Dodatku č. 4 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 382/05/13

- schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad


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


13. Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ – schválení Dodatku č. 3 Smlouvy 
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 383/05/13

- schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

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


14. Schválení uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na akce na silnicích II. a III. třídy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 384/05/13

- schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ dle předloženého návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ dle předloženého návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dotaci na projekt „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ dle předloženého návrhu a pověřuje jej podpisem tohoto Dodatku č. 4

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dotaci na projekt „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ dle předloženého návrhu a pověřuje jej podpisem tohoto Dodatku č. 5

Termín kontroly: 22.07.2013

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


15. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zkvalitnění silničního spojení Mähring - Drmoul“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 385/05/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Zkvalitnění silničního spojení Mähring 
- Drmoul“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: ROBSTAV stavby k.s., Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, IČO 27430774, s nabídkovou cenou 10.628.454,-- Kč vč. DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, zasílací adresa: Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary, IČO 60838744 s nabídkovou cenou 11.069.537,69 Kč vč. DPH 
a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, 
IČO 45274924, s nabídkovou cenou 11.363.723,-- Kč vč. DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Zkvalitnění silničního spojení Mähring – Drmoul“, ROBSTAV stavby k.s., Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, IČO 27430774, 
s nabídkovou cenou 10.628.454,-- Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle §82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 16.09.2013

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


16. 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
usnesením č. RK 386/05/13

- schvaluje smlouvu o dílo na realizaci systému Karty Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem 
a firmami Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Denisovo nábřeží  920/12, 303 23 Plzeň, IČO 25220683, DIČ CZ25220683 a Karlovarská karta s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 
– Chodov, IČO 24809888, dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci systému Karty Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a firmami Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží  920/12, 303 23 Plzeň, IČO 2522068 a Karlovarská karta s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO 24809888, 
dle návrhu

- schvaluje smlouvu o užívání a provozování systémů Karty Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a firmami Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Denisovo nábřeží  920/12, 303 23 Plzeň, IČO 25220683, DIČ CZ25220683 a Karlovarská karta s.r.o., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO 24809888, dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o užívání a provozování systémů Karty Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a firmami Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží  920/12, 
303 23 Plzeň, IČO 2522068 a Karlovarská karta s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, 
IČO 24809888, dle návrhu

- jmenuje odborné a vedoucí pracovníky objednatele (Karlovarského kraje) zajišťující projektové řízení projektu Vybudování systému Karty Karlovarského kraje dle návrhu v příloze

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o dílo na realizaci systému Karty Karlovarského kraje a smlouvy o užívání a provozování systémů Karty Karlovarského kraje dle návrhů v příloze

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


17. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – smlouva o výkonu funkce člena představenstva  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 387/05/13

která je jediným akcionářem obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., IČO 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), učinila tato rozhodnutí:

- schvaluje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ a § 59 odst.1 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Ivana Šmata, bytem Březová, Rudolec 77, PSČ 356 01 dle předloženého znění s připomínkou uvedenou v zápise

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

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


18. Revokace usnesení č. RK 343/04/13 ze dne 22.4.2013 - bod č. 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 388/05/13

- mění usnesení ze dne 22.4.2013 č. RK 343/04/13 následujícím způsobem:

původní znění:
- 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 na veřejnou zakázku "1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje"

nové znění:
- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zakázky malého rozsahu 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 na veřejnou zakázku "1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje"

- jmenuje: složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

člen: Petr Křenek			náhradník: Ing. Jana Irovská
člen: Ing. Irena Šteflová		náhradník: Jiří Kvak
člen: Bc. Gabriela Donovová		náhradník: Bc. Filip Degl

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

člen: Ing. Petr Navrátil			náhradník: Ing. Václav Živný
člen: Ing. Jan Horník			náhradník: Ing. Miroslav Balatka
člen: Ing. Irena Šteflová		náhradník: Jiří Kvak
člen: Petr Křenek			náhradník: Ing. arch. Jaroslav Jelínek

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


19. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 389/05/13

- souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu části pozemku p.č. 351/1 v k.ú. Olšová Vrata 
mezi společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., a Ministerstvem vnitra ČR dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


20. Územní studie horských oblastí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 390/05/13

- bere na vědomí Územní studii horských oblastí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Územní studii horských oblastí

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


21. Příspěvek organizaci ANNA KK, o. s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 391/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvku z Fondu 
na podporu nestátních neziskových organizací organizaci Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s., v roce 2013 ve výši 300.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku organizaci Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s.

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


22. Příspěvek organizaci Kotec o. s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 392/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Kotec o.s., na poskytování sociální služby kontaktní centrum Cheb ve výši 57.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku organizaci Kotec o.s.

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


23. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 393/05/13

- souhlasí s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

- ukládá předložit návrh dodatku č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 






24. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Český tým transplantovaných, o. s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 394/05/13

- schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Český tým transplantovaných, o. s., ve výši 3.500,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí 
Mgr. Bc. Václava Burdy na 19. světových hrách transplantovaných sportovců v jihoafrickém Durbanu

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

Termín kontroly: 02.09.2013

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


25. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Solární škola 
– regionální výukové centrum OZE“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 395/05/13

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Solární škola – regionální výukové centrum OZE“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci

- bere na vědomí informaci o zajištění dodatečného pokrytí neuznatelných výdajů projektu „Solární škola – regionální výukové centrum OZE“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov ve výši 508.463,69 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 508.463,69 Kč na spolufinancování nezpůsobilých výdajů včetně kurzových rozdílů a poplatků realizační fáze projektu „Solární škola – regionální výukové centrum OZE“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a uzavření smlouvy 
dle návrhu

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 17.06.2013

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



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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 396/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku subjektu Klub českých turistů v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2013 
v celkové výši 100.000,-- Kč

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku subjektu Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s., v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 v celkové výši 20.000,-- Kč

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

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


27. Žádosti o prodloužení termínů podpisu 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 397/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádosti města Jáchymov 
a obce Útvina o prodloužení termínu podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013, 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: 08.07.2013

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


28. Dodatky smluv o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 398/05/13

- schvaluje změny Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00124 na projekt "Prezentace kulturního dědictví kraje" o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

- schvaluje změny Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00123 na projekt "Vizuální prezentace Karlovarského kraje" o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

- schvaluje změny Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00121 na projekt "Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009" o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

- schvaluje změny Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/18.00420 na projekt "Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010" o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

- schvaluje změny Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/18.00418 na projekt "Konference cestovního ruchu a lázeňství" o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

- schvaluje změny Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00125 na projekt "Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje" o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

- schvaluje změny Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00120 na projekt "Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje" o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit Dodatky smluv 
k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje

Termín kontroly: 19.08.2013

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


29. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 98 v k.ú. Velichov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 399/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 98, která byla oddělena geometrickým plánem č. 431-36/2012 z původního pozemku p.p.č. 98 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 98/3 o výměře 108 m2 v k.ú. a obci Velichov, formou kupní smlouvy mezi paní Hanou Pertlovou, bytem Komenského 822, PSČ 362 51 Jáchymov (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 6.570,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Hany Pertlové do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 21.10.2013

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 prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 499 v k.ú. Březová u Sokolova 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 400/05/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemku p.č. 499, které byly odděleny geometrickým plánem č. 463-2951/2012 z původního pozemku p.č. 499 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 499/4 o výměře 28 m2 a p.č. 499/5 o výměře 37 m2 v k.ú. Březová u Sokolova a obci Březová, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, (jako prodávající na straně jedné) a Ing. Šárkou Šafnerovou, bytem Komenského 356, PSČ 356 01 Březová (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 6.500,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Ing. Šárky Šafnerové

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej částí pozemku p.č. 499, které byly odděleny geometrickým plánem č. 463-2951/2012 z původního pozemku p.č. 499 
a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 499/4 o výměře 28 m2 a p.č. 499/5 o výměře 
37 m2 v k.ú. Březová u Sokolova a obci Březová, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, (jako prodávající na straně jedné) a Ing. Šárkou Šafnerovou, bytem Komenského 356, PSČ 356 01 Březová (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 6.500,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví Ing. Šárky Šafnerové

- 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: 18.11.2013

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


31. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 351/1, 388/1, k.ú. Olšová Vrata, ve prospěch Řízení letového provozu České republiky, státní podnik

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 401/05/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 351/1, 388/1, k.ú. Olšová Vrata, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které bude umístěna optická kabelová trasa, ve prospěch Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, 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 Řízením letového provozu České republiky, státním podnikem, IČO 49710371 (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 19.08.2013

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


32. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2448/1 a 171/6, k.ú. Cheb, ve vlastnictví města Cheb, ve prospěch Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 402/05/13

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2448/1 a 171/6, k.ú. Cheb ve vlastnictví města Cheb, ve prospěch Karlovarského kraje, a to mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb (jako stranou oprávněnou) a městem Cheb (jako stranou povinnou), za jednorázovou úhradu ve výši 3.960,-- Kč vč. DPH, stanovenou výpočtem podle Sazebníku úhrad pro zpoplatňování věcných břemen zřizovaných městem Cheb

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene

Termín kontroly: 02.09.2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 403/05/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 809 v k.ú. Oldřichov u Nejdku, silnice č. III/2192 ve prospěch paní Moniky Kolínové, trvale bytem Karlovy Vary, Celní 695/1, PSČ 360 05, 
dle geometrického plánu č. 104-6054/2012 ze dne 12.06.2012 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), 
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 silničnímu pozemku p.p.č. 284/1 v k.ú. Chocovice, silnice 
č. III/21229 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 128-517/2013 
ze dne 04.03.2013 (umístění inženýrských sítí – podzemní 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. 3571/19 v k. ú. Aš, silnice č. II/217 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 3681-6592/2013 ze dne 27.02.2013 (umístění inženýrských sítí – kabel 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 silničním pozemkům p.p.č. 3571/19 v k.ú. Aš, silnice č. II/217 
a p.p.č. 3853 v k.ú. Aš, silnice č. III/21318 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
dle geometrického plánu č. 3680-6592/2013 ze dne 27.02.2013 (umístění inženýrských sítí – vzdušné 
a 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: 21.10.2013

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


34. Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 404/05/13

- schvaluje výpůjčku sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se bude konat dne 25.06.2013

Termín kontroly: 08.07.2013

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


35. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Chemický a biologický monitoring  - projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 405/05/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Chemický a biologický monitoring - projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Chemický 
a biologický monitoring  - projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen:  Ing. Vít Venhoda		- náhradník: DiS. Martin Chochel
- člen:  Ing. Irena Šteflová    		- náhradník: Jiří Kvak 
- člen:  Ing. Petr Uhříček		- náhradník: Ing. Pavel Růžička

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

Termín kontroly: 22.07.2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 406/05/13

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

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

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen:  Ing. Vít Venhoda		- náhradník: DiS. Martin Chochel
- člen:  Ing. Irena Šteflová    		- náhradník: Jiří Kvak 
- člen:  Ing. Petr Uhříček		- náhradník: Ing. Pavel Růžička

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

Termín kontroly: 22.07.2013

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


37. Smlouva o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje při administraci projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 407/05/13

- schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje při administraci projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji“

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje při administraci projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 17.06.2013

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


38. Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2012 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek“ na akci: udržitelnost projektu „Aktualizace dPP Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 408/05/13

- schvaluje výjimku z ustanovení Pravidel rady Karlovarského kraje č. PR 01/2012 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: udržitelnost projektu „Aktualizace dPP Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
na základě nabídky 1 uchazeče při respektování ustanovení § 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje smlouvu o údržbě datové základny aplikace Digitální povodňový plán Karlovarského kraje 
s firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., v rámci udržitelnosti projektu Aktualizace dPP Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov v předloženém znění

Termín kontroly: 22.07.2013

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


39. Poskytnutí příspěvku Českému rybářskému svazu, Západočeskému územnímu svazu v Plzni 
pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 409/05/13

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku Českému rybářskému svazu, Západočeskému územnímu svazu v Plzni a Poskytnutí příspěvku Českému rybářskému svazu, Západočeskému územnímu svazu 
v Plzni ve výši 150.000,-- Kč pro rok 2013

Termín kontroly: 08.07.2013

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



40. Poskytnutí příspěvku Českému svazu chovatelů Krajskému sdružení Karlovarského kraje 
na svazovou činnost pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 410/05/13

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku Českému svazu chovatelů Krajskému sdružení Karlovarského kraje a Poskytnutí příspěvku Českému svazu chovatelů Krajskému sdružení Karlovarského kraje na svazovou činnost ve výši 50.000,-- Kč pro rok 2013

Termín kontroly: 08.07.2013

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


41. Poskytnutí příspěvku Českomoravské myslivecké jednotě, o.s. okresnímu mysliveckému spolku Cheb na spolkovou činnost pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 411/05/13

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., okresnímu mysliveckému spolku Cheb a Poskytnutí příspěvku České myslivecké jednotě, o.s., okresnímu mysliveckému spolku Cheb ve výši 50.000,-- Kč pro rok 2013

Termín kontroly: 08.07.2013

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


42. Poskytnutí příspěvku Českomoravské myslivecké jednotě, o.s. okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary na vydávání mysliveckého zpravodaje pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 412/05/13

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary a Poskytnutí příspěvku Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary ve výši 60.000,-- Kč na vydávání mysliveckého zpravodaje pro rok 2013

Termín kontroly: 08.07.2013

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


43. Jmenování vedoucího odboru správa majetku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 413/05/13

- jmenuje v souladu s ustanovením §59, odst. 1 písm. c) zákona č.129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů Ing. Drahomíru Stefanovičovou do funkce vedoucího odboru správa majetku dnem 7.5.2013

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním

Termín kontroly: 03.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


44a. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 414/05/13

- schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb formou poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 274.813,-- Kč na úhradu úroku z prodlení doměřeného Finančním úřadem v Chebu

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení včetně informování ředitele příspěvkové organizace

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


44b. Projekt "Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 415/05/13

- schvaluje přijetí dotace na projekt "Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion" z Fondu malých projektů Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit hejtmanovi smlouvu 
k podpisu a zajistit veškeré závazky vyplývající z plnění uzavřené smlouvy

Termín kontroly: 21.10.2013

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


