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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 15. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. května 2013  v budově  Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 11:09 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. Divišová, JUDr. Kraus, Ing. Pavlas, Ing. Tomsová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
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 20.5.2013
RK 416/05/13
2.
Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013
RK 417/05/13
3.
Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.6.2013
RK 418/05/13
4.
Rozpočtové změny
RK 419/05/13
5.
Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2012
RK 420/05/13
6.
Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2013 
do 31.3.2013
RK 421/05/13
7.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizaci Sociální služby
RK 422/05/13
8.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení Prostor k životu
RK 423/05/13
9.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří
RK 424/05/13
10.
Žádost Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, 
IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 365 01 Sokolov, o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu CZ.1.07/1.3.11/05.0009 
RK 425/05/13
11.
„Revitalizace nemocnice v Sokolově – stavební úpravy objektu, pavilon B – JIP 
- iktová“, schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby"
RK 426/05/13
12.
Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování přípravné fáze projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb 
RK 427/05/13
13.
Dodatek č. 6 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
na projekt "Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov" 
RK 428/05/13
14.
Petice proti stavbě Jihovýchodního obchvatu Chebu adresovaná Zastupitelům Karlovarského kraje
RK 429/05/13
15.
Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
RK 430/05/13
16.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie v letech 2014-2015“
RK 431/05/13
17.
Příprava zadávacích řízení na veřejné zakázky připravované k realizaci v rámci Regionálního operačního programu
RK 432/05/13
18.
Příprava zadávacích řízení na „velké“ veřejné zakázky připravované k realizaci 
v rámci Regionálního operačního programu
RK 433/05/13
19.
Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv, v souvislosti s dostavbou kanalizační sítě a čistírny odpadních vod v obci Štědrá v silničních pozemcích 
v majetku Karlovarského kraje
RK 434/05/13
20.
Projekt ,,Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje“ 
RK 435/05/13
21.
Návrh na udělení dotace pro rok 2013 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro obec Valeč - SEA a NATURA 2000 
RK 436/05/13
22.
Soutěž Vesnice roku 2013 - krajské kolo
RK 437/05/13
23.
Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2013
RK 438/05/13
24.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb 
na přípravu projektu ,,Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa" 
RK 439/05/13
25.
Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
staženo
26.
Projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ - rozhodnutí o realizaci
RK 440/05/13
27.
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 – Projekt Cyklostezka Ohře II – Schválení smlouvy o Dílo a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Dílo
RK 441/05/13
28.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka ochranných osobních pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ 
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka ochranných osobních pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 442/05/13
29.
Dodatek č. 4 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a dodatek č. 11 
k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
RK 443/05/13
30.
Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
RK 444/05/13
31.
Analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji
RK 445/05/13
32.
Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“
RK 446/05/13
33.
Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“
RK 447/05/13
34.
Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“
RK 448/05/13
35.
Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
RK 449/05/13
36.
Příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí 
a mládeže na rok 2013 
RK 450/05/13
37.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice
RK 451/05/13
38.
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart
RK 452/05/13
39.
Projekt Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080 – uzavření licenční smlouvy na výstupy projektu 
RK 453/05/13
40.
Projekt Karlovarského kraje "Inovace školského portálu Karlovarského kraje" 
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0024 - uzavření licenční smlouvy na výstupy projektu
RK 454/05/13
41.
Projekt Karlovarského kraje "Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků" reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0026 - uzavření licenční smlouvy na výstupy projektu
RK 455/05/13
42.
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 456/05/13
43.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Společnost přátel historie bezpečnostních sborů Habartov, o.s.
RK 457/05/13
44.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje FORNICA GRAPHICS s.r.o.
RK 458/05/13
45.
Projekt ,,Propagace Hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion" - upřesnění celkových výdajů projektu
RK 459/05/13
46.
Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila“ – schválení Dodatku č. 4 Smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 460/05/13
47.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3250/53, k.ú. Aš ve prospěch společnosti TRAVEL FREE, s.r.o.  
RK 461/05/13
48.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 
– pozemky p.p.č. 720/1, p.p.č. 720/5 a část pozemku p.p.č. 729/1 v k.ú. Stebnice
RK 462/05/13
49.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 27/1 v k.ú. Radvanov
RK 463/05/13
50.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 486/2 v k.ú. Šindelová
RK 464/05/13
51.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 850 v k.ú. Bystřice u Hroznětína
RK 465/05/13
52.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 466/05/13
53.
Darovací smlouva – podpora samostatného bydlení Statutární město Karlovy Vary
RK 467/05/13
54.
Darovací smlouva – podpora samostatného bydlení město Cheb
RK 468/05/13
55.
Darovací smlouva – podpora samostatného bydlení město Jáchymov
RK 469/05/13
56.
Revokace usnesení č. RK 689/07/12 ze dne 9. 7. 2012 – schválení darovací smlouvy na darování technického zhodnocení a movitých věcí – podpora samostatného bydlení město Sokolov
RK 470/05/13
57.
Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2013
RK 471/05/13
58.
Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“, příspěvek  kraje městu Skalná v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací  
a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“,  revokace usnesení č.  RK 888/08/12 ze dne 28.8.2012


RK 472/05/13
59.
Schválení výjimky ze vzorové smlouvy dotačního titulu kraje ,,Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce" u projektu ,,Andělská Hora - domovní ČOV pro č.p. 167 a 168"
RK 473/05/13
60.
Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 42. a 44. výzva, prioritní osa 3 a 6
RK 474/05/13
61a
Darovací smlouva – chráněné bydlení město Sokolov
RK 475/05/13
61b
Darovací smlouva – podpora samostatného bydlení Kynšperk nad Ohří
RK 476/05/13
61c
Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2014 - 10/2018
RK 477/05/13






















PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

JUDr. Václav Sloup v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- Bohuslavu Hajskou

B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 61 a)        Darovací smlouva – chráněné bydlení město Sokolov

bod č. 61 b)        Darovací smlouva – podpora samostatného bydlení Kynšperk nad Ohří

bod č. 61 c)         Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2014 - 10/2018

Staženo z programu:

bod č. 25)         Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie
rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.5.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 416/05/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 20.5.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 417/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje 
dle přiložených rozpisů

Termín kontroly: 16.12.2013

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


3. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.6.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 418/05/13

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.6.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. 419/05/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 172/2013			
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 835.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2013“ 
pro domy dětí a mládeže zřizované obcemi a Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé subjekty je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 173/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 91.365,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za I. čtvrtletí roku 2013 (do 8.4.2013) (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 174/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 220.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na realizaci projektu „Dopracování management Planu česko – německé příhraniční nominace statku Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge“ 

Rozpočtovou změnu č. 175/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.738.000,-- Kč z důvodu rozpisu finančních prostředků státního rozpočtu pro jednotlivé kraje a Hlavní město Prahu k financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí v roce 2013 (tzv. přímé výdaje) (MŠMT stanovilo materiálem č. j. 387/2013-23 ze dne 11.1.2013). Karlovarskému kraji byl pro rok 2013 stanoven objem prostředků v celkové výši 2.230.738.000,-- Kč s účelovým znakem 33 353. Jedná se o navýšení finančních prostředků u příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti školství ve výši 35.543.516,-- Kč 
a snížení finančních prostředků u obecních škol v částce 4.805.516,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy 
a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 176/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
k financování dalších projektů globálních grantů Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost zapojením vratky ve výši 38.572,42 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Rozvíjíme nové trendy uměleckého vzdělávání, realizovaného Základní uměleckou školou Chodov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1-Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 177/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku přijatého penále ve výši 3.031,-- Kč, projektu LINIE 2011, realizovaného Základní školou jazyků Karlovy Vary v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1- Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 178/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 330.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii výtvarného umění Cheb na realizaci projektu: Celoroční výstavní program GAVU (300 000,-- Kč) 
a Graffiti BOOM 04 (30 000,-- Kč)

Rozpočtovou změnu č. 179/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 5.768,98 Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Adaptační kempy, realizovaného Odborným učilištěm Horní Slavkov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozpočtovou změnu č. 180/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 2.947,64 Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Řemeslo má zlaté dno, realizovaného Základní a mateřskou školou Bečov nad/Teplou, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II. 

Rozpočtovou změnu č. 181/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 274.813,-- Kč. Jedná se o navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu Cheb na úhradu úroku z prodlení doměřeného Finančním úřadem v Chebu. 

Rozpočtovou změnu č. 182/2013
- navýšení příjmů a výdajů zapojením vratky od Gymnázia Sokolov a KVC do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 80.000,-- Kč. Vratka bude použita na dotaci do investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škole praktické a základní škole speciální Ostrov na odstranění komínových těles. 

Rozpočtovou změnu č. 183/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy (10.000,-- Kč) a z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje (10.000,-- Kč) do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 20.000,-- Kč 
na podporu akce Vladař – svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody

Rozpočtovou změnu č. 184/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 3.216,-- Kč k doúčtování mzdových výdajů 
za období 03/2013 projektu „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“, 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

Rozpočtovou změnu č. 185/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem o částku 8.344.800,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace. Z rozpočtových prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky jsme obdrželi (podíl státního rozpočtu) ve výši 417.240,-- Kč a z Ministerstva životního prostředí České republiky (podíl evropské unie) ve výši 7.927.560,-- Kč a zároveň snížení financování 
z Fondu budoucnosti ve stejné výši. Finanční prostředky jsou určeny ke krytí výdajů, projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji realizovaného v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF).


Rozpočtovou změnu č. 186/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 590.818,49 Kč zapojením vratky rozpočtových prostředků od Agentury projektového a dotačního managementu. Jedná se o vyúčtování příspěvku poskytnutého na administraci projektu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje - akce č. 4245 Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji, připravovaného k financování a realizaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 
6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity.

Rozpočtovou změnu č. 187/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 176,50 Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání strážníků obecních a městských policií v Karlovarském kraji, realizovaného firmou ARPIS a.s. Český Krumlov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 188/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektů ve výši ± 40.000,-- Kč pro Irenu Loosovou. Jedná se o změnu charakteru poskytovaných příspěvků z investičních na neinvestiční v rámci dotačního titulu „Obnovy kulturních památek a památkově hodnotných objektů“.

Rozpočtovou změnu č. 189/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 5.506.340,-- Kč  do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje k pokrytí neuznatelných výdajů projektu Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 
3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Rozpočtovou změnu č. 190/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 7.769,-- 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. 191/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 181.500,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělskou školu Dalovice za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov.

Rozpočtovou změnu č. 192/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000,--Kč z rezervy rozpočtu odboru ekonomického
do Odboru životního prostředí a zemědělství, kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku Českému rybářskému svazu, Západočeskému územnímu svazu v Plzni na vysazení reofilních druhů ryb do řeky Ohře

Termín kontroly: 08.07.2013

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



5. Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 420/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2012, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 takto:
-	Příjmy po konsolidaci (tab.č.1, řádek 18, sl. 8)		         	5 207 066 642,74 Kč
-	Výdaje po konsolidaci (tab.č.1, řádek 21, sl. 5)		       	5 639 558 019,47 Kč
-	Saldo příjmů a výdajů (tab.č.1, řádek 21, sl. 5)     	       	 	 - 432 491 376,73 Kč
-	Fin. vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 10, řádek 15)   	          889 285,57 Kč
-	Finanční prostředky k použití (tab.č.1, řádek 23) 	     	 	1 020 098 265,17 Kč
	Z toho: 
-	Vázané finanční prostředky (tab.č.1, řádek 24) 	        	  	   818 161 576,63 Kč
-	Volné finanční prostředky (tab.č.1, řádek 106) 	          		   201 936 688,54 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení účetní závěrku za rok 2012

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 818.161.576,63 Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 25 až 105

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení volných finančních prostředků ve výši 201.936.688,54 Kč dle tabulky č. 2

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2013 do 31.3.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 421/05/13

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1-3/2013

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


7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizaci Sociální služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 422/05/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 450.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizaci Sociální služby

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 450.000,-- Kč příspěvkové organizaci Sociální služby

Zodpovídá:
Mgr. Jiří Hrubý, ředitel Sociálních služeb, příspěvková organizace


8. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení Prostor k životu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 423/05/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Prostor k životu o.s. ve výši 30.000,-- Kč na akci Růžový pochod na podporu boje proti rakovině prsu a Výstavu ňaderné energie

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením Prostor k životu ve výši 30.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 424/05/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Základní školu Kynšperk nad Ohří, příspěvkovou organizaci 
ve výši 30.000,-- Kč na akci „1. kolo Českého poháru - turistický závod I. stupně“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
mezi Karlovarským krajem a Základní školou Kynšperk nad Ohří, příspěvkovou organizací ve výši 30.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Žádost Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 365 01 Sokolov, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu CZ.1.07/1.3.11/05.0009 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 425/05/13

- souhlasí s prominutím povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 14.031,-- Kč Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, a to ve výši 100 %

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 14.031,-- Kč Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, 
IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, a to ve výši 100 %

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 
11. „Revitalizace nemocnice v Sokolově – stavební úpravy objektu, pavilon B – JIP - iktová“, schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 426/05/13

- bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky na akci: „Revitalizace nemocnice v Sokolově 
– stavební úpravy objektu, pavilon B – JIP - iktová“ užitím jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci stavby na akci „Revitalizace nemocnice 
v Sokolově – stavební úpravy objektu, pavilon B – JIP - iktová“ ze dne 17.12.2012 uzavřené mezi Karlovarským krajem a firmou BAU-STAV, a.s., Karlovy Vary

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově 
– stavební úpravy objektu, pavilon B – JIP - iktová“

Termín kontroly: 22.07.2013

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


12. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování přípravné fáze projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 427/05/13

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování přípravné fázi projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci

- ukládá Ing. Leoši Horčičkovi, řediteli příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 17.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska výchovy Cheb, příspěvková organizace


13. Dodatek č. 6 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt ,,Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 428/05/13

- schvaluje znění Dodatku č. 6 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt ,,Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov dle návrhu

- souhlasí se zajišťováním veškerých závazků, které vyplývají z plnění uzavřeného Dodatku č. 6 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt ,,Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov"

- pověřuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, podpisem tohoto dodatku smlouvy

Termín kontroly: 02.09.2013

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


14. Petice proti stavbě Jihovýchodního obchvatu Chebu adresovaná Zastupitelům Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 429/05/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení sdělení k Petici proti stavbě Jihovýchodního obchvatu Chebu adresované Zastupitelům Karlovarského kraje.

Termín kontroly: 22.07.2013

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


15. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 430/05/13

- souhlasí s návrhem zákonodárné iniciativy Zastupitelstva Karlovarského kraje ve věci novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zákonodárnou iniciativu Zastupitelstva Karlovarského kraje - novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu

Termín kontroly: 04.11.2013

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


16. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie v letech 2014 - 2015“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 431/05/13

- schvaluje zadání veřejné zakázky „Zajištění dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí 
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie v letech 2014 - 2015“ formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání této veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 %

- jmenuje tyto členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
1. člen: Ing. Petr Šťovíček		1. náhradník: Irena Kroftová
2. člen: Vlasta Kupská			2. náhradník: Drahoslava Kämpfová	
3. člen: Ing. Petr Klíček			3. náhradník: Ing. Dagmar Divišová

- jmenuje tyto členy hodnotící komise a jejich náhradníky:
1. člen: JUDr. Martin Havel		1. náhradník: Ing. Petr Navrátil
2. člen: Mgr. Jaroslav Borka		2. náhradník: Bohuslava Hajská	
3. člen: Ing. Karel Jakobec		3. náhradník: MUDr. Jan Svoboda
4. člen: Mgr. Dalibor Blažek		4. náhradník: Ing. Pavel Paprsek
5. člen: Ing. Dagmar Divišová		5. náhradník: Ing. Petr Klíček
6. člen: Vlasta Kupská			6. náhradník: Drahoslava Kämpfová
7. člen: Ing. Petr Šťovíček		7. náhradník: Irena Kroftová

Termín kontroly: 16.12.2013

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


17. Příprava zadávacích řízení na veřejné zakázky připravované k realizaci v rámci Regionálního operačního programu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 432/05/13

- schvaluje zadání veřejných zakázek:
1.	„III/2098 Modernizace silnice – průtah Loučky“
2.	„II/210 Statické zajištění silnice Vítkov“
3.	„III/00635 Opěrné zdi Loket – serpentiny“
formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedených veřejných zakázek nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 %

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
1. člen: Ing. Tomáš Brtek		1. náhradník: Josef Vaněk
2. člen: Ing. Petr Šťovíček		2. náhradník: Irena Kroftová
3. člen: Helena Budeanuová		3. náhradník: Jarmila Hřibová

- jmenuje složení hodnotící komise:
1. člen: Bc. Miloslav Čermák		1. náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
2. člen: Josef Murčo			2. náhradník: Bohuslava Hajská
3. člen: Ing. Karel Jakobec		3. náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
4. člen: Mgr. Dalibor Blažek 		4. náhradník: Ing. Pavel Paprsek
5. člen: Ing. Tomáš Brtek		5. náhradník: Josef Vaněk
6. člen: Ing. Petr Šťovíček		6. náhradník: Irena Kroftová

Termín kontroly: 21.10.2013

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


18. Příprava zadávacích řízení na „velké“ veřejné zakázky připravované k realizaci v rámci Regionálního operačního programu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 433/05/13

- schvaluje zadání veřejných zakázek:
1.	„III/21047 Modernizace silnice Nejdek – Pernink“
2.	„III/21041 Statické zajištění silnice Rotava, II. etapa“
3.	„III/21036 a III/21042 Statické zajištění silnice Boučí – Oloví“
4.	„II/226 Modernizace silnice Žlutice - Chyše“
5.	„II/217 Modernizace silnice Aš – Hranice, II. etapa“
6.	„II/221 Modernizace silnice – průtah Potůčky“
formou užšího řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedených veřejných zakázek nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 %

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
1.	člen: Ing. Tomáš Brtek		1. náhradník: Josef Vaněk
2.	člen: Ing. Petr Šťovíček		2. náhradník: Irena Kroftová
3.	člen: Helena Budeanuová	3. náhradník: Jarmila Hřibová

- jmenuje složení hodnotící komise:
1.	člen: Ing. Tomáš Svoboda	1. náhradník: Ing. Edmund Janisch
2.	člen: Ing. Václav Živný		2. náhradník: Ing. Václav Jakubík
3.	člen: Ing. Karel Jakobec	3. náhradník: Luboš Pokorný
4.	člen: Ing. Josef Hora 		4. náhradník: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
5.	člen: Ing. Tomáš Brtek		5. náhradník: Josef Vaněk
6.	člen: Ing. Petr Šťovíček		6. náhradník: Irena Kroftová

Termín kontroly: 18.11.2013

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


19. Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv, v souvislosti s dostavbou kanalizační sítě a čistírny odpadních vod v obci Štědrá v silničních pozemcíh v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 434/05/13

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti s dostavbou kanalizační sítě a čistírny odpadních vod v obci Štědrá na polovinu z původně stanovené částky

Termín kontroly: 22.07.2013

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


20. Projekt ,,Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 435/05/13

- revokuje usnesení č. RK 194/03/13 ze dne 18. a 19. března 2013, a to tak, že ruší okamžité pozastavení požadavků na výdaje projektu ve fázi přípravy a ve fázi počátku realizace u jmenovaného projektu č. 10 ,,Program Švýcarsko-české spolupráce - Přenos zkušeností mezi Švýcarskými regiony a KK - záměr" (podprojekt: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje)

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


21. Návrh na udělení dotace pro rok 2013 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro obec Valeč - SEA a NATURA 2000 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 436/05/13

- souhlasí s přidělením dotace obci Valeč v celkové výši 57.600,-- Kč, tj. 38.400,-- Kč na zpracování Posouzení vlivu návrhu Územního plánu Valeč na životní prostředí (SEA) a 19.200,-- Kč na zpracování Hodnocení vlivu návrhu Územního plánu Valeč na soustavu NATURA 2000, v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje v roce 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou dotaci ke schválení

Termín kontroly: 19.08.2013

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


22. Soutěž Vesnice roku 2013 - krajské kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 437/05/13

- bere na vědomí informace o soutěži Vesnice roku 2013 v Karlovarském kraji

- souhlasí s poskytnutím a rozdělením finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje pro jednotlivá ocenění dle návrhu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí a rozdělení finančních odměn 
pro jednotlivá ocenění dle návrhu

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
23. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 438/05/13

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků u prostředků Karlovarského kraje město Horní Slavkov 
ve výši 469.000,-- Kč, Loketské městské lesy ve výši 336.000,-- Kč, Svazek obcí Náš Region ve výši 
100.000,-- Kč, obec Otovice ve výši 90.000,-- Kč, obec Pomezí nad Ohří ve výši 150.000,-- Kč, Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova ve výši 200.000,-- Kč, obec Šabina ve výši 1.286.000,-- Kč, město Teplá ve výši 200.000,-- Kč a město Žlutice ve výši 150.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu

Termín kontroly: 22.07.2013

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


24. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb na přípravu projektu ,,Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 439/05/13

- souhlasí se spoluprací s městem Cheb na přípravě projektu Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa 
a s poskytnutím příspěvku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ve výši 
98.548,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku městu Cheb 
na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení Cyklostezky Cheb - Waldsassen III. etapa ve výši 98.548,-- Kč

Termín kontroly: 22.07.2013

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


25. Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


26. Projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ - rozhodnutí o realizaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 440/05/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje projednat další postup v realizaci projektu ,,Vědeckotechnický park Karlovarského kraje" ve variantách 1 nebo 2

Termín kontroly: 05.08.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace


27. 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 – Projekt Cyklostezka Ohře II – Schválení smlouvy o Dílo a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Dílo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 441/05/13

- revokuje usnesení č. RK 194/03/13 ze dne 18. a 19. března 2013, a to tak, že ruší okamžité pozastavení požadavků na výdaje projektu ve fázi realizace u projektu č. 11 ,,Cyklostezka Ohře II"

- schvaluje Smlouvu o dílo Zhotovitel stavby v rámci projektu ,,Cyklostezka Ohře II" dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o dílo Zhotovitel stavby v rámci projektu ,,Cyklostezka Ohře II"

Termín kontroly: 19.08.2013

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


28. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka ochranných osobních pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ 
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka ochranných osobních pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 442/05/13

- schvaluje zrušení zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku: „Dodávka ochranných osobních pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“, jenž bylo schváleno usnesením č. RK 132/02/13 ze dne 25.2.2013

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

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


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

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

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


29. Dodatek č. 4 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a dodatek č. 11 k nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 443/05/13

- schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.

- schvaluje dodatek č. 11 k Nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 4 ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- pověřuje Ing. Drahomíru Stefanovičovou, vedoucí Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 11 k Nájemní smlouvě mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana


30. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 444/05/13

- souhlasí s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 
§ 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace 
dle předloženého návrhu

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


31. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 445/05/13

- souhlasí se zpracovanou Analýzou sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


32. Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 446/05/13

- souhlasí s projektovým záměrem individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení projektový záměr individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II“

- souhlasí se zařazením projektového záměru individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektového záměru individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- souhlasí s realizací individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“, s finančním krytím projektu, 
s předběžným harmonogramem a s aktivitami projektu dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II“, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 



33. Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 447/05/13

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ ke dni 30.4.2013

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


34. Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 448/05/13

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ ke dni 30.4.2013

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


35. Snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 449/05/13

- schvaluje snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, ze stávajícího počtu 198 lůžek na 180 lůžek

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace


36. Příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2013 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 450/05/13

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů 
v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol 
a školských zařízení zřizovaným Karlovarský krajem v celkové výši 269.522,-- Kč dle přílohy č. 1 včetně uzavření smluv

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků 
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi 
v celkové výši 180.478,-- Kč dle přílohy č. 2 včetně uzavření smluv

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

Termín kontroly: 16.09.2013

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


37. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 451/05/13

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice na dofinancování výdajů na platy a související odvody v roce 2013 
v celkové výši 1.215.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 08.07.2013

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


38. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 452/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. září 2013 změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart na Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, a příslušnou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku dle návrhu

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

Termín kontroly: 17.06.2013

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

39. Projekt Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080 – uzavření licenční smlouvy na výstupy projektu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 453/05/13

- schvaluje licenční smlouvu na výstupy vytvořené v rámci projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080 realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost dle návrhu

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem této licenční smlouvy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit licenční smlouvu k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 02.09.2013

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


40. Projekt Karlovarského kraje "Inovace školského portálu Karlovarského kraje" reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0024 - uzavření licenční smlouvy na výstupy projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 454/05/13

- schvaluje licenční smlouvu na výstupy vytvořené v rámci projektu Karlovarského kraje „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0024 realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle návrhu

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem této licenční smlouvy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit licenční smlouvu k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 02.09.2013

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


41. Projekt Karlovarského kraje "Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků" reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0026 - uzavření licenční smlouvy na výstupy projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 455/05/13

- schvaluje licenční smlouvu na výstupy vytvořené v rámci projektu Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0026 realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle návrhu

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem této licenční smlouvy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit licenční smlouvu k podpisu hejtmanovi

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


42. 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 456/05/13

- revokuje usnesení č. RK 194/03/13 ze dne 18. a 19. března 2013, a to tak, že ruší okamžité pozastavení požadavků na výdaje projektu ve fázi přípravy a ve fázi počátku realizace a u jmenovaného projektu č. 3 "Středisko ekologické výchovy Školní statek Cheb - příprava"

Termín kontroly: 08.07.2013

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


43. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Společnost přátel historie bezpečnostních sborů Habartov, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 457/05/13

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Společnost přátel historie bezpečnostních sborů Habartov, o.s. ve výši 60.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací projektu „Pohraničí 1938 / 2013“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

Termín kontroly: 02.12.2013

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


44. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje FORNICA GRAPHICS s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 458/05/13

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli FORNICA GRAPHICS s.r.o. ve výši 
35.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací projektu „David Becher a Karlovy Vary 18. století“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

Termín kontroly: 02.12.2013

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


45. Projekt "Propagace Hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion" - upřesnění celkových výdajů projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 459/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení upřesnění celkových výdajů projektu "Propagace Hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion". Celkové výdaje projektu jsou včetně finanční spoluúčasti německého partnera, společnosti Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, 
22.674,- Eur (564.244,55 Kč). Celkové výdaje Karlovarského kraje na projekt jsou 16.757,- Eur 
(417.000,- Kč), z toho způsobilé výdaje 13 800,- Eur (343.400,- Kč) a nezpůsobilé výdaje 2.957 Eur 
(73.600,- Kč), oproti původnímu předpokladu, tj. schválenému finančnímu krytí projektu 14.466,55 Eur (360 000,- Kč). Dopad na rozpočet kraje se oproti původnímu předpokladu zvýší o 57.000,- Kč

Termín kontroly: 21.10.2013

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


46. Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary- Becherova vila“ – schválení Dodatku č. 4 Smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 460/05/13

- schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace





47. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3250/53, k.ú. Aš 
ve prospěch společnosti TRAVEL FREE, s.r.o.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 461/05/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 3250/53, k.ú. Aš, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které bude umístěna propojovací komunikace, ve prospěch společnosti TRAVEL FREE, s.r.o., IČO 26739780, 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 TRAVEL FREE, s.r.o., IČO 26739780 (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 19.08.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


48. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 720/1, p.p.č. 720/5 a část pozemku p.p.č. 729/1 v k.ú. Stebnice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 462/05/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 720/1 o výměře 5274 m2, 
p.p.č. 720/5 o výměře 3807 m2 a část pozemku p.p.č. 729/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 219-4/2013 z původního pozemku p.p.č. 729/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.p.č. 729/4 o výměře 643 m2, vše v k.ú. Stebnice a obci Lipová formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Lipová, se sídlem Lipová č. 130, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254045, zastoupenou panem Petrem Klírem, starostou obce (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 obce Lipová

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 720/1 o výměře 5274 m2, p.p.č. 720/5 o výměře 3807 m2 a části pozemku p.p.č. 729/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 219-4/2013 z původního pozemku p.p.č. 729/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 729/4 o výměře 643 m2, vše v k.ú. Stebnice a obci Lipová formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Lipová, se sídlem Lipová č. 130, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254045, zastoupenou panem Petrem Klírem, starostou obce (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 obce Lipová

- 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: 21.10.2013

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


49. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 27/1 v k.ú. Radvanov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 463/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.č. 27/1 o výměře 11665 m2 v k.ú. Radvanov a obci Josefov formou kupní smlouvy mezi paní Jitkou Bílkovou, bytem Plesná, Lesní 15, PSČ 351 35 (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 75,-- Kč/m2, tj. celkem 874.875,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Jitky Bílkové 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: 18.11.2013

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


50. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 486/2 v k.ú. Šindelová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 464/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.p.č. 486/2 o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Šindelová, formou kupní smlouvy mezi Ing. Petrem Zachardou, bytem nábřeží Jana Palacha 1217/32, PSČ 360 01 Karlovy Vary (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 70,-- Kč/m2, tj. celkem 280,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Ing. Petra Zachardy 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: 18.11.2013

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





51. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 850 v k.ú. Bystřice u Hroznětína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 465/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 850, které byly odděleny geometrickým plánem č. 119-7/2012 z původního pozemku p.p.č. 850 
a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 850/3 o výměře 1414 m2 a p.p.č. 850/2 o výměře 195 m2 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi paní Dagmar Vorlovou, bytem Bystřice 26, PSČ 363 01 Hroznětín (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 50,-- Kč/m2 u pozemků trvale zabraných stavbou, tj. při celkové výměře 1414 m2 celkem 70.700,-- Kč a 50,-- Kč/m2 u ostatního pozemku, tj. při celkové výměře 195 m2 celkem 9.750,-- Kč, tj. celkem 80.450,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví paní Dagmar Vorlové 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. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


52. 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 466/05/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 6824/2 v k.ú. Kraslice, silnice 
č. III/2186 ve prospěch JUDr. Radislavy Aubrechtové, bytem Sokolov, Poláčkova 1826, PSČ 356 05, 
dle geometrického plánu č. 2209-20/2013 ze dne 31.01.2013 (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. 1472/1 v k.ú. Stará Role, silnice 
č. II/220 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1900-198/2010 ze dne 07.12.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 5.000,-- Kč včetně DPH dle budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. BVB/1001/OT/2003 ze dne 17.03.2003, t.j. dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 87/02/02 ze dne 14.02.2002

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 2609/1 a p.p.č. 2609/21 v k. ú. Lázně Kynžvart, silnice č. II/212 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrických plánů 
č. 631-4239/2006 ze dne 29.09.2006 a č. 616-4239/2006 ze dne 01.06.2006 (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

- 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, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


53. Darovací smlouva – podpora samostatného bydlení Statutární město Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 467/05/13

- schvaluje darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary, 
IČO 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, dle návrhu

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


54. Darovací smlouva – podpora samostatného bydlení město Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 468/05/13

- schvaluje darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a městem Cheb, IČO 00253979, se sídlem Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, dle návrhu

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


55. Darovací smlouva – podpora samostatného bydlení město Jáchymov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 469/05/13

- schvaluje darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a městem Jáchymov, IČO 00254622, se sídlem Náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov, dle návrhu

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


56. Revokace usnesení č. RK 689/07/12 ze dne 9. 7. 2012 – schválení darovací smlouvy na darování technického zhodnocení a movitých věcí – podpora samostatného bydlení město Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 470/05/13

- revokuje usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 689/07/12 ze dne 9.7.2012, kterým Rada Karlovarského kraje schválila darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov, 
IČO 00259586, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, dle návrhu

- schvaluje darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov, IČO 00259586, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, dle návrhu

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


57. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 471/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků 
na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí pro rok 2013 v celkové výši 
13.500.000,--m krajem a městem Sokolov, IČO:jesová������������������������������������������������������������������������������������������ Kč a jejich rozdělení dle varianty B

Termín kontroly: 05.08.2013

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


58. Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“, příspěvek  kraje městu Skalná v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací  a intenzifikací ČOV 
pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“,  revokace usnesení č.  RK 888/08/12 ze dne 28.8.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 472/05/13

- zrušuje své usnesení č. RK 888/08/12 ze dne 20.8.2012

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku kraje městu Skalná na akci „Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ ve výši  8.000.000,-- Kč dle původních pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje,  usnesením č. ZK  350/12/09 ze dne 10.12.2009

Termín kontroly: 05.08.2013

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


59. Schválení výjimky ze vzorové smlouvy dotačního titulu kraje "Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce" u projektu "Andělská Hora - domovní ČOV pro č.p. 167 a 168"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 473/05/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku ze vzorové smlouvy dotačního titulu "Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce" u projektu "Andělská Hora - domovní ČOV pro č.p. 167 a 168"

Termín kontroly: 05.08.2013

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


60. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 42. a 44. výzva, prioritní osa 3 a 6

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 474/05/13

- bere na vědomí kladné ohodnocení žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí podaných 
ve 42. a 44. výzvě - prioritní osa 3 a 6

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


61a. Darovací smlouva – chráněné bydlení město Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 475/05/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem 
a městem Sokolov, IČO 00259586, se sídlem Rokycanova 1929, 356 40 Sokolov, dle návrhu

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


61b. Darovací smlouva – podpora samostatného bydlení Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 476/05/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem 
a městem Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454, se sídlem Jana Ámose Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, dle návrhu

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


61c. Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2014 - 10/2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 477/05/13

- bere na vědomí informaci o disponibilních variantách způsobu zadání zakázky „Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji“

- ukládá představenstvu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. aby určila příslušnou variantu resp. podvariantu definovanou v předloženém Projektu zadávání zakázek společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. v režimu „in house“ (projekt zpracovaný Karlovarským rozvojovým institutem, o.p.s.), již považuje představenstvo za optimální, a aby o takto vybrané variantě resp. podvariantě představenstvo, a.s. informovalo Radu Karlovarského kraje

- ukládá náměstkovi hejtmana, Ing. Petru Navrátilovi, aby zajistil externí specializované doporučení, 
ze kterého bude vyplývat, jaký způsob zadání zakázky „Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 11/2014 – 10/2018“ bude pro Karlovarský kraj nejvýhodnější

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
Michal Riško, místopředseda představenstva
Ing. Ivan Šmat, člen představenstva
Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana


