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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 16. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. června 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 11:50 do 14:50 hodin 


Přítomni:   	Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, 
PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních)  	
Jednání řídil:        	Mgr. Borka (od 11:51 do 12:53, od 14:15 do 14:50), JUDr. Havel (od 13:30 do 14:15)
Omluveni:		PaedDr. Novotný
Přizvaní:	JUDr. Kraus, Ing. Stefanovičová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
 Zapisovatelka:      	Bc. Jana Lukášová, Pavlína Perutíková


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.6.2013
RK 478/06/13
2.
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.6.2013
RK 479/06/13
3.
Poskytnutí daru Janu Šnajdrovi
RK 480/06/13
4.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
RK 481/06/13
5.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
RK 482/06/13
6.
Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2013
RK 483/06/13
7.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Outsourcing multifunkčních kancelářských zařízení"
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
RK 484/06/13
8.
Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – schválení nového znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu 
RK 485/06/13
9.
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 ev. č. D 093/2012
RK 486/06/13
10.
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 ev. č. D 095/2012
RK 487/06/13
11.
Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáž“
RK 488/06/13
12.
Schválení výsledku otevřeného výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ - část 1) Zateplení a výměna oken čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb, - část 2) Výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb
RK 489/06/13
13.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Aš 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 490/06/13
14.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Bochov
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 491/06/13
15.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Horní Slavkov „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 492/06/13
16.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Cheb 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 493/06/13
17.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Chodov 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 494/06/13
18.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Jáchymov 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 495/06/13
19.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Kraslice 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 496/06/13
20.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Lázně Kynžvart „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 497/06/13
21.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Mariánské Lázně „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 498/06/13
22.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nová Role 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 499/06/13
23.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 500/06/13
24.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítě CHEVAK Cheb, a.s. „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 501/06/13
25.
Podklady pro uzavření smlouvy: „LICENČNÍ SMLOUVA“ - oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt Web Security Gateway - renewal
- Schválení návrhu „LICENČNÍ SMLOUVY“ - oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt Web Security Gateway - renewal
- Schválení uzavření „LICENČNÍ SMLOUVY“ - oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt Web Security Gateway - renewal
- Pověření podpisem „LICENČNÍ SMLOUVY“ - oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt Web Security Gateway - renewal
RK 502/06/13
26.
Žádost o náhradu škody
RK 503/06/13
27.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – revokace usnesení č. RK 387/05/13 a předložení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ke schválení 
RK 504/06/13
28.
Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – vnitřní norma „Zadávání veřejných zakázek“    
RK 505/06/13
29.
Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., o přiznání účelově vázaného přiměřeného zisku na obnovu vozového parku na linkách v závazku veřejné služby
RK 506/06/13
30.
Smlouva o dílo "Zlepšení vazeb regionální drážní dopravy v Karlovarském kraji 
s ohledem na výhledové časové polohy v uzlu Cheb"
RK 507/06/13
31.
Optimalizace kapacit sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Karlovarském kraji
RK 508/06/13
32.
Rozšíření rozsahu projektu: "Úprava přízemí pavilonu A, B (vstupní prostory, zdravotní péče, bezbariérovost) II. Etapa" v Domově pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
RK 509/06/13
33.
Povolení výjimky z usnesení č. RK 194/03/13 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekci ROPu NUTS II Severozápad
RK 510/06/13
34.
Příspěvek na akci "Diskusní fórum k Evropskému roku občanů"
RK 511/06/13
35.
Příspěvek organizaci Joker o.s. na „PATAFEST“ kulturně osvětový festival 
RK 512/06/13
36.
Příspěvek organizaci Joker o.s. na Benefiční koncert The Tap Tap
RK 513/06/13
37.
Příspěvek Kulturnímu sdružení občanů německé národnosti ČR, o.s.
RK 514/06/13
38.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – účetní závěrka za rok 2012, schválení způsobu krytí ztráty společnosti za rok 2012
RK 515/06/13
39.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení zástupce do dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o.
staženo
40.
Žádost Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace o schválení pořízení hmotného majetku ve výši nad 250 tis. Kč 
z vlastních zdrojů organizace
RK 516/06/13
41.
Schválení poskytnutí náborových příspěvků pro lékaře Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 517/06/13
42.
Schválení příspěvku na provoz Národního onkologického registru okresu Karlovy Vary
RK 518/06/13
43.
Poskytnutí příspěvku subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2013
RK 519/06/13
44.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„Nákup IT a ICT pro ISŠ Cheb“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 520/06/13
45.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, Ibsenova 87, příspěvkové organizaci
RK 521/06/13
46.
Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 522/06/13
47.
Příspěvky subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
RK 523/06/13
48.
Přijetí nadačního příspěvku na projekt "Děti, mládež a kultura" od Nadace ČEZ
RK 524/06/13
49.
Schválení přijetí finančního příspěvku od Města Boží Dar na zpracování nominační dokumentace v rámci projektu "Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge"
RK 525/06/13
50.
Bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 3076/13, 3018/6, 3018/1, 3012 v k.ú. Toužim, p.p.č. 2042/1 v k.ú. Třebouň a p.p.č. 1611 v k.ú. Prachomety z majetku města Toužim do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 3076/5, 3098/1, 3111/1, 3018/5 v k.ú. Toužim p.p.č. 2057/8 
v k.ú. Třebouň a p.p.č. 1565/5, 1591/1 v k.ú. Prachomety z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim
RK 526/06/13
51.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 482/34 v k.ú. Pomezí nad Ohří
RK 527/06/13
52.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků st. p.č. 151 a  p.p.č. 13/1 v k.ú. Božičany
RK 528/06/13
53.
Schválení navýšení kupní ceny pozemků p.č. 3383/1, 3383/2, části pozemku p.č. 2350/1 v k.ú. Cheb, části pozemku p.č. 269/4 v k.ú. Chocovice a částí pozemků p.č. 11/1, 11/2 a 198/5 v k.ú. Jindřichov u Tršnic, potřebných pro plánovanou výstavbu cyklostezky v úseku Cheb-Chocovice - projekt Cyklostezka Ohře II. 
RK 529/06/13
54.
Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje movitého majetku 
ve správě příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
RK 530/06/13
55.
Souhlas s ponecháním finančních prostředků z výkupu kovového šrotu příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace
RK 531/06/13
56.
Souhlas s ponecháním finančních prostředků z výkupu železa příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
RK 532/06/13
57.
Smlouva o právu provést stavbu „Karetní sál Grand Casino Aš“, investora společnosti ROLAM s.r.o.
RK 533/06/13
58.
Smlouva o právu provést stavbu „Kavárna Grand Casino Aš“, investora společnosti ROLAM s.r.o.
RK 534/06/13
59.
Smlouva o zřízení věcného břemene a smlouva o osobním závazku ve prospěch Zdeňka Javorského, Mariánské Lázně
RK 535/06/13
60.
Darovací smlouva – podpora samostatného bydlení město Ostrov
RK 536/06/13
61.
Schválení smlouvy o provedených opravách se společností Bytservis Chodov s.r.o.
RK 537/06/13
62.
Schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 4.6.2008 mezi Středním odborným učilištěm stravování a služeb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje a společností dm drogerie markt s.r.o.
RK 538/06/13
63.
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 
ve vlastnictví Karlovarského kraje Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje
RK 539/06/13
64.
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 
ve vlastnictví Karlovarského kraje organizaci Dolmen, o.p.s. Agentura 
pro chráněné bydlení
RK 540/06/13
65.
Prodej osobního automobilu Karlovarského kraje svěřeného do správy Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 
RK 541/06/13
66a
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov
RK 542/06/13
66b
Rozpočtové změny
RK 543/06/13
66c
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CRISTAL PALACE, a.s.
RK 544/06/13
66d
Návrh na rozdělení příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013.
RK 545/06/13
66e
Optimalizace investičních a provozních nákladů autoparku služebních vozidel Karlovarského kraje II
RK 546/06/13
66f
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "První české gymnázium Karlovy Vary - nákup ICT techniky a didaktické techniky pro projekty OPVK" resp. "Dodávka didaktické a ICT techniky pro projekty Prvního českého gymnázia v Karlových Varech"





RK 547/06/13
66g
Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží v budově příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
RK 548/06/13
66h
Návrh řešení korekce Regionálního operačního programu Severozápad
RK 549/06/13














Mgr. Jaroslav Borka v. r.
náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje

JUDr. Martin Havel v. r.
ověřovatel
 		 	                
   






























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Martina Havla
- PhDr. Olega Kalaše


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 66a)	Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

bod č. 66b)	Rozpočtové změny

bod č. 66c)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CRISTAL PALACE, a.s.

bod č. 66d)	Návrh na rozdělení příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013

bod č. 66e)	Optimalizace investičních a provozních nákladů autoparku služebních vozidel Karlovarského kraje II

bod č. 66f)	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "První české gymnázium Karlovy Vary - nákup ICT techniky a didaktické techniky pro projekty OPVK" resp. "Dodávka didaktické a ICT techniky pro projekty Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech

bod č. 66g)	Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží v budově příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov

bod č. 66h)	Návrh řešení korekce Regionálního operačního programu Severozápad

Staženo z programu:

bod č. 39)     	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení zástupce do dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.6.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 478/06/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 3.6.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

2. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.6.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 479/06/13

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.6.2013:

A.	Volba návrhové komise
B.	Volba ověřovatelů zápisu
C.	Schválení programu jednání
	
1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.6.2013
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 8.4.2013 do 20.5.2013 
3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
4.	Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
5.	Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
6.	Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
7.	Zpráva Finančního výboru
8.	Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
9.	Zpráva kontrolního výboru
10.	Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
11.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
12.	Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s.
13.	Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2012
14.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných
 	hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013
15.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2012
16.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013
17.	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 
18.	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 
19.	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 
20.	Žádost Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu CZ.1.07/1.3.11/05.0009
21.	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 
22.	Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb., 
	o pozemních komunikacích
23.	Návrh řešení korekce Regionálního operačního programu Severozápad
24.	Petice proti stavbě Jihovýchodního obchvatu Chebu adresovaná Zastupitelům Karlovarského kraje
25.	Projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ - rozhodnutí o realizaci
26.	Příprava výběrového řízení: „Realizace staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje 
	a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“
27.	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 
28.	Územní studie horských oblastí
29.	Soutěž Vesnice roku 2013 - krajské kolo
30.	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2013
31.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb na přípravu projektu
 	"Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa" 
32.	Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji - I. etapa Krušné hory
33.	Projekt: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje 
34.	Analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji
35.	Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně
 	vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“
36.	Optimalizace kapacit sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Karlovarském kraji
37.	Povolení výjimky z usnesení č. RK 194/03/13 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem 
	na korekci ROPu NUTS II Severozápad
38.	Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace
39.	Příspěvek organizaci Kotec o.s.
40.	Příspěvek organizaci ANNA KK, o.s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského
 	kraje)
41.	Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. D 233/2011 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
 	na financování přípravné fáze projektu "Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken
 	budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace" v rámci Operačního
 	programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití
 	odpadního tepla
42.	Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková
 	organizace
43.	Informace o dotacích ve školství od 1.1.2013 do 15.5.2013
44.	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 
45.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole
 	Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, Ibsenova 87, příspěvkové organizaci
46.	Příspěvek subjektu v oblasti volného času dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok
 	2013
47.	Příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2013 
48.	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013
49.	Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 
	na financování realizace projektu „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální
 	kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí“ příspěvkové
 	organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
50.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart
51.	Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
52.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - Libor Balák - Karlovarské
 	hudební divadlo
53.	Žádosti o prodloužení termínu podpisu Smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského
 	kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013
54.	Projekt "Propagace Hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion" - upřesnění celkových výdajů
 	projektu
55.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 577/3 a p.p.č.
 	577/5 v k.ú. Leopoldovy Hamry, obec Krajková
56.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 3179/1 
v k.ú. Nejdek
57.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 213/2 v k.ú.
 	Stanoviště u Mariánských Lázní
58.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 390/1 v k.ú.
 	Úšovice
59.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 98 v k.ú.
 	Velichov
60.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 850 v k.ú.
 	Bystřice u Hroznětína
61.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 27/1 v k.ú. Radvanov
62.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 486/2 v k.ú.
 	Šindelová
63.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 711 na pozemku st.p.č. 237/2,
 	pozemku st.p.č. 237/2, p.p.č. 911/55 a p.p.č. 911/62, vše v k. ú. Mariánské Lázně
64.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 792/3 v k.ú. Pernink
65.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 499 v k.ú. Březová 
	u Sokolova 
66.	Schválení darovací smlouvy – chráněné bydlení město Sokolov
67.	Schválení darovací smlouvy – podpora samostatného bydlení Kynšperk nad Ohří
68.	Zrušení části usnesení č. ZK 378/12/12 ze dne 13.12.2012 týkající se schválení prodeje nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt bez čp/če na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše 
v k. ú. Dřenice u Chebu pro p. Abrháma
69.	Zrušení usnesení č. ZK 285/09/12 ze dne 13.09.2012 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 632 na st.p.č. 1720 vč. st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše v k.ú. Kraslice vč. movitého majetku
70.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2013
71.	Schválení výjimky ze vzorové smlouvy dotačního programu kraje "Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce" u projektu "Andělská Hora - domovní ČOV pro č.p. 167 
a 168"
72.	„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 2 000 ekvivalentních obyvatel"
73.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
74.	Různé

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


3. Poskytnutí daru Janu Šnajdrovi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 480/06/13

- souhlasí s udělením daru ve výši 30 000,-- Kč Janu Šnajdrovi jako podporu pro absolvování speciální léčebné terapie

Termín kontroly: 22.07.2013

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


4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 481/06/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 1.500.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 1.754.980,-- Kč příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

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


5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 482/06/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 189.141,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary na úpravy povrchu parkovací plochy

Zodpovídá:
Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy 
a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary


6. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 483/06/13

- schvaluje plány práce:
			Komise dopravní
			Komise pro životní prostředí
			Komise pro tělovýchovu a sport
			Komise pro vnější vztahy
			Komise pro lázeňství a cestovní ruch
			Komise pro likvidaci nepotřebného majetku
			Komise pro kulturu a památkovou péči
			Krajské protidrogové komise
			Energetické komise

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


7. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Outsourcing multifunkčních kancelářských zařízení"
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 484/06/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku "Outsourcing multifunkčních kancelářských zařízení"

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

- schvaluje hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Outsourcing multifunkčních kancelářských zařízení"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Petr Klíček			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Miroslav Očenášek		- náhradník: Ing. Jozef Leško
- člen: Ing. Petr Kulda			- náhradník: Bc. Bedřich Kořínek

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Mgr. Jiří Klsák			- náhradník: Ing. Jan Horník
- člen: Ing. Miroslav Balatka		- náhradník: Bc. Robert Pisár
- člen: Ing. Miroslav Očenášek		- náhradník: Ing. Jozef Leško

Termín kontroly: 19.08.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


8. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – schválení nového znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 485/06/13

- schvaluje nové znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- schvaluje zapracování případných změn do znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na základě připomínek Řídícího orgánu, věcně příslušných odborů v rámci implementační struktury Karlovarského kraje dle podmínek konkrétních grantových projektů prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: 07.10.2013

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


9. 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 ev. č. D 093/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 486/06/13

- 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 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

- 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 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Termín kontroly: 02.09.2013

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


10. 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 ev. č. D 095/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 487/06/13

- 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 Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary

- 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 Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary

Termín kontroly: 02.09.2013

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


11. Schválení výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáž“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 488/06/13

- schvaluje vyloučení uchazečů Hellmich s.r.o., Hlavní 282, Mariánské Lázně, nabídková cena bez DPH – 6 729 340,13 Kč, D-Produkt s.r.o., Petra Bezruče 293, Velká Hleďsebe, nabídková cena bez DPH – 
7 067 626,18 Kč z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáž“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Nová fasáda budovy včetně odizolování budovy a drenáž“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče NELBYS spol. s.r.o., Třebeň, Horní Ves 1 s nabídkovou cenou 5 188 911,80 Kč bez DPH (6 278 583,70,- Kč včetně DPH).

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Mgr. Miloslava Pelce, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže NELBYS spol. s.r.o., Třebeň, Horní Ves 1 s nabídkovou cenou 5 188 911,80 Kč bez DPH 
(6 278 583,70,- Kč včetně DPH), po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 16.09.2013

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


12. Schválení výsledku otevřeného výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ - část 1) Zateplení a výměna oken čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb, - část 2) Výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 489/06/13

- schvaluje vyloučení uchazeče STABIA s.r.o., Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, IČO 29111021 z účasti 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná škola Cheb“ – část 1) Zateplení a výměna oken - z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených 
v zadávací dokumentaci

- schvaluje vyloučení uchazeče Kalora a.s., Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb, IČO 18233058 
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná škola Cheb“ – část 2) Výměna zdroje tepla -  z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ – část 1) Zateplení a výměna oken. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Svatava č.p. 255, 357 03 Svatava, 
IČO 18248675, s nabídkovou cenou 5 423 508,47 Kč bez DPH.

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ – část 2) Výměna zdroje tepla. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Svratecký Miroslav Instalservis, Evropská 35, 350 02 Cheb, IČO 18687091, 
s nabídkovou cenou 3 352 076,94 Kč bez DPH.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb Mgr. Bc. Tomáše Maška podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Svatava č.p. 255, 357 03 Svatava, IČO 18248675, s nabídkovou cenou 5 423 508,47 Kč bez DPH (6 562 445,25 Kč 
vč. DPH) po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ – část 1) Zateplení a výměna oken

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb Mgr. Bc. Tomáše Maška podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže Svratecký Miroslav Instalservis, Evropská 35, 350 02 Cheb, IČO 18687091, s nabídkovou cenou 3 352 076,94 Kč bez DPH (4 056 013,10 Kč vč. DPH) po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ – část 2) Výměna zdroje tepla

Termín kontroly: 22.07.2013

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




13. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Aš „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 490/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Aš "SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Aš "SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


14. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Bochov „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 491/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Bochov "SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Bochov "SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


15. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Horní Slavkov „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 492/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Horní Slavkov "SMLOUVA
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Horní Slavkov "SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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





16. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Cheb „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 493/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Cheb "SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Cheb "SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


17. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Chodov „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 494/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Chodov "SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Chodov "SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


18. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Jáchymov „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 495/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Jáchymov "SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Jáchymov "SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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




19. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Kraslice „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 496/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Kraslice "SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Kraslice "SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


20. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Lázně Kynžvart 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 497/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Lázně Kynžvart "SMLOUVA 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Lázně Kynžvart "SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


21. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Mariánské Lázně 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 498/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Mariánské Lázně "SMLOUVA 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Mariánské Lázně "SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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



22. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nová Role „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 499/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nová Role "SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nová Role "SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


23. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 500/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov "SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov "SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


24. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítě CHEVAK Cheb, a.s. „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 501/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítě CHEVAK Cheb, a.s. "SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítě CHEVAK Cheb, a.s. "SMLOUVA 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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



25. Podklady pro uzavření smlouvy: „LICENČNÍ SMLOUVA“ - oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt Web Security Gateway - renewal
- Schválení návrhu „LICENČNÍ SMLOUVY“ - oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt Web Security Gateway - renewal
- Schválení uzavření „LICENČNÍ SMLOUVY“ - oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt Web Security Gateway - renewal
- Pověření podpisem „LICENČNÍ SMLOUVY“ - oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt Web Security Gateway - renewal

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 502/06/13

- schvaluje předložený návrh "LICENČNÍ SMLOUVY" - oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt Web Security Gateway – renewal

- schvaluje uzavření "LICENČNÍ SMLOUVY" - oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt Web Security Gateway – renewal

- pověřuje vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK, podpisem "LICENČNÍ SMLOUVY" - oprávnění k výkonu práva užít softwarový produkt Web Security Gateway – renewal

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


26. Žádost o náhradu škody

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 503/06/13

- schvaluje zamítnutí žádosti J. Svejkovského, Habartov, o náhradu škody úprav a uvedení do původního stavu

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


27. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – revokace usnesení č. RK 387/05/13 a předložení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ke schválení 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 504/06/13

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

- ruší usnesení č. RK 387/05/13 ze dne 6. května 2013 ve znění:

- 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

- 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, ze dne 20.5.2013, dle předloženého znění

- 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


28. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – vnitřní norma „Zadávání veřejných zakázek“    

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 505/06/13

jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. se sídlem Karlovy Vary, K Letišti 132, PSČ 360 01, IČO 26367858

- schvaluje vnitřní normu společnosti pro zadávání veřejných zakázek dle návrhu

Termín kontroly: 08.07.2013

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


29. Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., o přiznání účelově vázaného přiměřeného zisku na obnovu vozového parku na linkách v závazku veřejné služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 506/06/13

- souhlasí s přiznáním účelově vázaného přiměřeného zisku ve výši 2.398.354,-- Kč dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., který bude použit výhradně na obnovu vozového parku na linkách v závazku veřejné služby za předpokladu, že dopravce uvedenou částku vrátí na účet Karlovarského kraje nejpozději 
do 20.7.2013, dle návrhu

- ukládá vedoucí odboru ekonomického, na žádost odboru dopravy a silničního hospodářství, deponovat připsané finanční prostředky ve výši 2.398.354,-- Kč na účet Karlovarského kraje rozpočtovým opatřením do kapitoly odboru dopravy a silničního hospodářství

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství zpracovat dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby, ve kterém bude stanoveno, že dopravce použije částku 2.398.354,-- Kč výhradně 
na obnovu vozového parku na linkách v závazku veřejné služby

Termín kontroly: 07.10.2013

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

30. Smlouva o dílo "Zlepšení vazeb regionální drážní dopravy v Karlovarském kraji s ohledem 
na výhledové časové polohy v uzlu Cheb"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 507/06/13

- schvaluje uzavření Smlouvy o dílo „Zlepšení vazeb regionální drážní dopravy v Karlovarském kraji 
s ohledem na výhledové časové polohy v uzlu Cheb“, dle návrhu

- pověřuje ředitele Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o, PhDr. Ing. Zdeňka Kusého podpisem smlouvy o dílo "Zlepšení vazeb regionální drážní dopravy v Karlovarském kraji s ohledem na výhledové časové polohy v uzlu Cheb"

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


31. Optimalizace kapacit sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 
v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 508/06/13

- souhlasí s převodem činnosti sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením z organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, dnem 31.12.2013 
na domovy pro osoby se zdravotním postižením zřizované Karlovarským krajem, zejména na Domov 
pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově,  příspěvková organizace, a na Domov pro osoby 
se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace, a to v rámci jejich volné kapacity

- souhlasí se zrušením Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, ke dni 31.12.2013. (Práva a závazky zrušené příspěvkové organizace přecházejí dnem 1.1.2014 
na zřizovatele Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168).

- souhlasí s Harmonogramem postupu převodu činnosti sociální služby a zrušení organizace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

-	schvaluje převod činností sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením z organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, dnem 31.12.2013 
na domovy pro osoby se zdravotním postižením zřizované Karlovarským krajem, zejména Domov 
pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, a na Domov 
pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace, a to v rámci jejich volné kapacity

-	ruší Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, ke dni 31.12.2013. (Práva a závazky zrušené příspěvkové organizace přecházejí dnem 1.1.2014 
na zřizovatele Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168).

-	schvaluje Harmonogram postupu převodu činnosti sociální služby a zrušení organizace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

-	ukládá odboru sociálních věcí, ekonomickému, správa majetku, legislativnímu a právnímu a ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, zajištění úkolů, které vedou k převodu činnosti sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, a zajištění úkolů, které vedou ke zrušení Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, dle schváleného Harmonogramu postupu převodu činnosti sociální služby a zrušení organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Termín kontroly: 18.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
Věra Josefiová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace


32. Rozšíření rozsahu projektu: "Úprava přízemí pavilonu A, B (vstupní prostory, zdravotní péče, bezbariérovost) II. Etapa" v Domově pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 509/06/13

- schvaluje změnu rozsahu prací a navýšení investičního příspěvku na akci "Úprava přízemí pavilonu 
A, B (vstupní prostory, zdravotní péče, bezbariérovost) - II. etapa" o 650 tis. Kč v Domově pro seniory 
v Perninku, příspěvková organizace

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace


33. Povolení výjimky z usnesení č. RK 194/03/13 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem 
na korekci ROPu NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 510/06/13

- schvaluje povolení výjimky z usnesení č. RK 194/03/13 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekce ROPu NUTS II Severozápad a vyjmutí pozastavených projektů z usnesení č. RK 194/03/13: 
č. 29 Operační program Životní prostředí - Domov pro seniory Lázně Kynžvart zateplení pláště budovy, částečná výměna oken - příprava
č. 30 Operační program Životní prostředí - Domov pro seniory v Hranicích zateplení pláště budovy 
a výměna vstupních dveří - příprava
č. 31 Operační program Životní prostředí - Domov pro seniory "SKALKA" Cheb zateplení pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří - příprava

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na dofinancování realizace projektu "Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 721.434,-- Kč a s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku na spolufinancování realizace projektu mezi Karlovarským krajem a Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na dofinancování realizace projektu "Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace" v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 721.434,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na spolufinancování realizace projektu mezi Karlovarským krajem a Domovem pro seniory 
v Hranicích, příspěvková organizace

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


34. Příspěvek na akci "Diskusní fórum k Evropskému roku občanů"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 511/06/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Klubíčko na akci "Diskusní fórum k Evropskému roku občanů" ve výši 12.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Klubíčko

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


35. Příspěvek organizaci Joker o.s. na „PATAFEST“ kulturně osvětový festival 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 512/06/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku na festival „PATAFEST“ organizaci Joker o.s. ve výši 45.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku organizaci Joker o.s.

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


36. Příspěvek organizaci Joker o.s. na Benefiční koncert The Tap Tap

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 513/06/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku na Benefiční koncert The Tap Tap organizaci Joker o.s. ve výši 
80.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku organizaci Joker o.s. na  akci Benefiční koncert The Tap Tap

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

37. Příspěvek Kulturnímu sdružení občanů německé národnosti ČR, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 514/06/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku Kulturnímu sdružení občanů německé národnosti ČR, o.s. ve výši 10.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku organizaci Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR, o.s.

Termín kontroly: 08.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


38. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – účetní závěrka za rok 2012, schválení způsobu krytí ztráty společnosti za rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 515/06/13

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a.s., 
IČO 26365804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- bere na vědomí vyjádření a přijatá usnesení z 21. zasedání dozorčí rady společnosti  Karlovarská krajská nemocnice, a.s. ze dne 2.5.2013 a z 4. mimořádného zasedání představenstva společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a.s. ze dne 2.5.2013, a to: schválení řádné roční účetní závěrky společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a.s. za rok 2012 a schválení vypořádání ztráty za rok 2012

- schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a.s. za rok 2012

- bere na vědomí předloženou Zprávu o auditu účetní závěrky společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a.s. za účetní období roku 2012 vyhotovenou společností EURO – Trend Audit, a.s. ze dne 12.4.2013

- schvaluje návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice, a.s. na způsob krytí ztráty společnosti, 
a to snížit o ztrátu společnosti Karlovarské krajské nemocnice, a.s. za rok 2012 ve výši 52 530 425,40 Kč objem ostatních kapitálových fondů zaúčtováním ztráty na vrub účtu 413 030 „Darovaná stálá aktiva“

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

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

Zodpovídá:
Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., generální ředitel KKN a.s.


39. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení zástupce do dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

40. Žádost Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace o schválení pořízení hmotného majetku ve výši nad 250 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 516/06/13

- souhlasí v souladu s čl. IV. odst. 5 zřizovací listiny s použitím investičního fondu na pořízení hmotného movitého majetku nad 250.000,-- Kč bez DPH, a to vozu v systému rendez vous

- souhlasí v souladu s čl. IV. odst. 5 zřizovací listiny s pořízením hmotného movitého majetku 
nad 250.000,-- Kč bez DPH, a to vozu v systému rendez vous v celkové pořizovací ceně 700.000,-- Kč 
vč. DPH

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


41. Schválení poskytnutí náborových příspěvků pro lékaře Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 517/06/13

- projednala žádost Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, o poskytnutí náborového příspěvku novým lékařům, a to MUDr. Sergeji Krasenkovi, CSc. a MUDr. Janě Kučerové

- schvaluje smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a MUDr. Sergejem Krasenkem, CSc., bytem U Koupaliště 3, Karlovy Vary, PSČ 360 01, dle návrhu

- schvaluje smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem a MUDr. Janou Kučerovou, bytem Zahradní 640, Horní Slavkov, PSČ 357 31, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem výše uvedených smluv

Termín kontroly: únor 2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


42. Schválení příspěvku na provoz Národního onkologického registru okresu Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 518/06/13

- projednala žádost Fakultní nemocnice Plzeň, Národního onkologického registru o financování provozu národního onkologického registru v okrese Karlovy Vary

- schvaluje poskytnutí příspěvku Fakultní nemocnici Plzeň na provoz Národního onkologického registru okresu Karlovy Vary pro rok 2013 ve výši 190.000,-- Kč

- pověřuje Ing. Alenu Šalátovou, vedoucí odboru zdravotnictví, podpisem smlouvy s Fakultní nemocnicí Plzeň dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

43. Poskytnutí příspěvku subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 519/06/13

- projednala žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví na rok 2013

- doporučuje poskytnutí finančních příspěvků v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro rok 2013 subjektům uvedeným v příloze č. 1

- pověřuje odbor zdravotnictví k přípravě smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, která je součástí Pravidel pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

- pověřuje Ing. Alenu Šalátovou podpisem smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje se schválenými subjekty

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


44. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„Nákup IT a ICT pro ISŠ Cheb“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 520/06/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Nákup IT 
a ICT pro ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku "Nákup IT a ICT pro ISŠ Cheb"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup IT a ICT pro ISŠ Cheb“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Tomáš Babický 	- náhradník: Helena Forsterová 
- člen: Ing. Jan Homolka	- náhradník: Ing. Alena Kněžická
- člen: Ing. Stanislav Jambor	- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Jana Krejsová	- náhradník: Ing. Mgr. Petr Adamec

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: František Jurčák
- člen: Ing. Pavel Paprsek		- náhradník: Luboš Pokorný
- člen: Mgr. Dalibor Blažek		- náhradník: MUDr. Jan Svoboda
- člen: Ing. Stanislav Jambor	 	- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Petr Navrátil	 	- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Ing. Jan Homolka		- náhradník: Ing. Alena Kněžická
- člen: Ing. Jana Krejsová		- náhradník: Mgr. Tomáš Babický

Termín kontroly: 22.07.2013

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


45. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, Ibsenova 87, příspěvkové organizaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 521/06/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, Ibsenova 87, příspěvkové organizaci, ve výši 15.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí 
a reprezentací Karlovarského kraje na 7. ročníku celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ včetně uzavření smlouvy

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

Termín kontroly: 08.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


46. Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 522/06/13

- schvaluje změny Dodatku č. 3 Smlouvy CZ.1.09/1.2.00/09.00108 na projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o., v Chebu“ 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: 16.09.2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 523/06/13

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 dle přílohy v celkové výši 150.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 07.10.2013


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


48. Přijetí nadačního příspěvku na projekt "Děti, mládež a kultura" od Nadace ČEZ

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 524/06/13

- schvaluje přijetí nadačního příspěvku ve výši 250.000,-- Kč na projekt "Děti, mládež a kultura" 
od Nadace ČEZ včetně uzavření smlouvy

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit veškeré úkony související 
s přijetím nadačního příspěvku a předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje

Termín kontroly: 05.08.2013

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


49. Schválení přijetí finančního příspěvku od Města Boží Dar na zpracování nominační dokumentace v rámci projektu "Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 525/06/13

- schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 91.266,-- Kč od Města Boží Dar na úhradu části nákladů souvisejících se zajištěním zpracování nominační dokumentace v rámci projektu "Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge"

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku dle návrhu

- zmocňuje PhDr. Olega Kalaše k podpisu této smlouvy

Termín kontroly: 05.08.2013

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







50. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 3076/13, 3018/6, 3018/1, 3012 v k.ú. Toužim, p.p.č. 2042/1 v k.ú. Třebouň a p.p.č. 1611 v k.ú. Prachomety z majetku města Toužim do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 3076/5, 3098/1, 3111/1, 3018/5 v k.ú. Toužim p.p.č. 2057/8 v k.ú. Třebouň a p.p.č. 1565/5, 1591/1 v k.ú. Prachomety z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 526/06/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 3076/13, která byla oddělena geometrickým plánem č. 935-110/2012 z původního pozemku p.p.č. 3076/13 a označena jako jeho díl "e" o výměře 13 m2, části pozemku p.p.č. 3018/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 938-107/2012 z původního pozemku p.p.č. 3018/6 a označena jako jeho díl "a" 
o výměře 41 m2, části pozemku p.p.č. 3018/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 937-106/2012 z původního pozemku p.p.č. 3018/1 a označena jako jeho díl "a" o výměře 64 m2 a části pozemku p.p.č. 3212, která byla oddělena geometrickým plánem č. 937-106/2012 z původního pozemku p.p.č. 3212 
a označena jako jeho díl "f" o výměře 6 m2, vše v k.ú. a obci Toužim, části pozemku p.p.č. 2042/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 144-109/2012 z původního pozemku p.p.č. 2042/1 
a označena jako jeho díl "f+g+h+i" o výměře 8 m2 v k.ú. Třebouň a obci Toužim a části pozemku p.p.č. 1611, která byla oddělena geometrickým plánem č. 123-5/2013 z původního pozemku p.p.č. 1611 
a označena jako jeho díl "a" o výměře 2 m2 v k.ú. Prachomety a obci Toužim formou darovací smlouvy mezi městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČO 00255076, zastoupeným panem Alexandrem Žákem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Toužim do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 3076/5, které byly odděleny geometrickými plány č. 935-110/2012 a č. 936-105/2012 z původního pozemku p.p.č. 3076/5 
a označeny jako jeho díly "c" o výměře 24 m2, "a" o výměře 16 m2 a "a" o výměře 36 m2, část p.p.č. 3098/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 938-107/2012 z původního pozemku p.p.č. 3098/1 
a označena jako jeho díl "c" o výměře 74 m2, části pozemku p.p.č. 3111/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 938-107/2012 z původního pozemku p.p.č. 3111/1 a označeny jako jeho díly "b" o výměře 44 m2 a "f" o výměře 1 m2, část pozemku p.p.č. 3018/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 937-106/2012 z původního pozemku p.p.č. 3018/5 a označena jako jeho díl "b" o výměře 9 m2, vše v k.ú. a obci Toužim, části pozemku p.p.č. 2057/8, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 144-109/2012 z původního pozemku p.p.č. 2057/8 a označeny jako jeho díly "b+c+e" o výměře 205 m2 a "l" o výměře 3 m2 v k.ú. Třebouň a obci Toužim, části pozemku p.p.č. 1591/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 123-5/2013 z původního pozemku p.p.č. 1591/1 a označeny jako jeho díl "b" 
o výměře 56 m2 a novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1612 o výměře 103 m2 a část pozemku p.p.č. 1565/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 123-5/2013 z původního pozemku p.p.č. 1565/5 a označena jako jeho díl "d" o výměře 100 m2, vše v k.ú. Prachomety a obci Toužim formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné) a městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČO 00255076, zastoupeným panem Alexandrem Žákem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Toužim

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 3076/5, které byly odděleny geometrickými plány č. 935-110/2012 a č. 936-105/2012 
z původního pozemku p.p.č. 3076/5 a označeny jako jeho díly "c" o výměře 24 m2, "a" o výměře 16 m2 
a "a" o výměře 36 m2, část p.p.č. 3098/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 938-107/2012 
z původního pozemku p.p.č. 3098/1 a označena jako jeho díl "c" o výměře 74 m2, části pozemku p.p.č. 3111/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 938-107/2012 z původního pozemku p.p.č. 3111/1 
a označeny jako jeho díly "b" o výměře 44 m2 a "f" o výměře 1 m2, část pozemku p.p.č. 3018/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 937-106/2012 z původního pozemku p.p.č. 3018/5 a označena jako jeho díl "b" o výměře 9 m2, vše v k.ú. a obci Toužim, části pozemku p.p.č. 2057/8, které byly odděleny geometrickým plánem č. 144-109/2012 z původního pozemku p.p.č. 2057/8 a označeny jako jeho díly "b+c+e" o výměře 205 m2 a "l" o výměře 3 m2 v k.ú. Třebouň a obci Toužim, části pozemku p.p.č. 1591/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 123-5/2013 z původního pozemku p.p.č. 1591/1 
a označeny jako jeho díl "b" o výměře 56 m2 a novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1612 
o výměře 103 m2 a část pozemku p.p.č. 1565/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 123-5/2013 z původního pozemku p.p.č. 1565/5 a označena jako jeho díl "d" o výměře 100 m2, vše v k.ú. Prachomety a obci Toužim formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČO 00255076, zastoupeným panem Alexandrem Žákem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Toužim

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit 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


51. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 482/34 v k.ú. Pomezí nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 527/06/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku p.p.č. 482/34 o výměře 55 m2 v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří, formou kupní smlouvy mezi společností European Data Project s.r.o., se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, IČO 61063517, zastoupenou panem Aloisem Slezáčkem, jednatelem (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 116,-- Kč/m2, t.j. celkem 6.380,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti European Data Project s.r.o., 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, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


52. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků st. p.č. 151 
a  p.p.č. 13/1 v k.ú. Božičany

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 528/06/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku st.p.č. 151, která byla oddělena geometrickým plánem č. 338-130/2012 z původního pozemku st.p.č. 151 
a označena jako jeho díl "b" o výměře 3 m2 a části pozemku p.p.č. 13/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 13/1 a označena jako jeho díl "a" o výměře 56 m2 
v k.ú. a obci Božičany, formou kupní smlouvy mezi panem Václavem Terčem a paní Marií Terčovou, oba bytem Božičany 122, PSČ 362 26 Božičany (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 7.120,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Terčových 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: 16.12.2013

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


53. Schválení navýšení kupní ceny pozemků p.č. 3383/1, 3383/2, části pozemku p.č. 2350/1 v k.ú. Cheb, části pozemku p.č. 269/4 v k.ú. Chocovice a částí pozemků p.č. 11/1, 11/2 a 198/5 v k.ú. Jindřichov u Tršnic, potřebných pro plánovanou výstavbu cyklostezky v úseku Cheb-Chocovice - projekt Cyklostezka Ohře II. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 529/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení kupní ceny pozemků 
p.č. 3383/1, 3383/2, části pozemku p.č. 2350/1 v k.ú. Cheb, části pozemku p.č. 269/4 v k.ú. Chocovice 
a částí pozemků p.č. 11/1, 11/2 a 198/5 v k.ú. Jindřichov u Tršnic, ve výši 1.866.500,-- Kč, v rámci realizovaného úplatného nabytí výše uvedených pozemků potřebných pro plánovanou výstavbu cyklostezky v úseku Cheb-Chocovice - projekt Cyklostezka Ohře II., do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


54. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z prodeje movitého majetku ve správě příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 530/06/13

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků v celkové výši 29.400,-- Kč příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov, které příspěvková organizace získala prodejem 5 kusů truhlářských strojů a 1 kusu odsavače prachu, v souladu s Přílohou č. 2 zřizovací listiny – Pravidel pro správu majetku kraje (část třetí, článek X., odst. 4.) nakládání s nepotřebným movitým majetkem

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


55. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z výkupu kovového šrotu příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 531/06/13

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků v celkové výši 8.100,-- Kč příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace, které příspěvková organizace získala při likvidaci neupotřebitelného movitého majetku odevzdáním do výkupu kovového šrotu

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


56. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z výkupu železa příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 532/06/13

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků v celkové výši 15.840,-- Kč příspěvkové organizací Karlovarského kraje Muzeum Sokolov, které příspěvková organizace získala při likvidaci neupotřebitelného movitého majetku prodejem kovového šrotu

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


57. Smlouva o právu provést stavbu „Karetní sál Grand Casino Aš“, investora společnosti ROLAM s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 533/06/13

- schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Karetní sál Grand Casino Aš“,  na st. p. č. 4758 
v k.ú. Aš mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem stavebního pozemku) a společností ROLAM s. r.o., IČO 26342324, zastoupenou Alešem Hiklem, jednatelem společnosti ROLAM s.r.o. (jako stavebníkem)

Termín kontroly: 08.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


58. Smlouva o právu provést stavbu „Kavárna Grand Casino Aš“, investora společnosti ROLAM s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 534/06/13

- schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Kavárna Grand Casino Aš“,  na st. p. č. 4758 
a p.p.č. 3250/53 a č. 3250/54 v k.ú. Aš mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem stavebního pozemku) a společností ROLAM s.r.o., IČO 26342324, zastoupenou Alešem Hiklem, jednatelem společnosti ROLAM s.r.o. (jako stavebníkem)

Termín kontroly: 08.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


59. Smlouva o zřízení věcného břemene a smlouva o osobním závazku ve prospěch Zdeňka Javorského, Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 535/06/13

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o osobním závazku, ve prospěch Zdeňka Javorského, a to mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně (jako stranou povinnou) a Zdeňkem Javorským (jako stranou oprávněnou), za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem s připočtením DPH

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně Mgr. Karlu Borskému uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene a smlouvu o osobním závazku

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


60. Darovací smlouva – podpora samostatného bydlení město Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 536/06/13

- schvaluje darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov, IČO 00254843, se sídlem Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov, dle návrhu

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


61. Schválení smlouvy o provedených opravách se společností Bytservis Chodov s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 537/06/13

- schvaluje smlouvu o provedených opravách mezi Karlovarským krajem a společností Bytservis Chodov s.r.o., IČO 26383659, se sídlem náměstí ČSM 1132, 357 35 Chodov, dle návrhu

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


62. Schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 4.6.2008 mezi Středním odborným učilištěm stravování a služeb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje a společností dm drogerie markt s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 538/06/13

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě k nájemní smlouvě ze dne 4.6.2008 mezi Středním odborným učilištěm stravování a služeb, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje a společností dm drogerie markt s.r.o., se sídlem Jeronýmova 1485/19, 370 01 České Budějovice, IČO 47239581, dle návrhu

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


63. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 539/06/13

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem Karlovarského kraje, daným do výpůjčky Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace Karlovarského kraje s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřizovaným Karlovarským krajem ani složkám kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit darování movitého majetku 
ve vlastnictví Karlovarského kraje dle soupisu v celkové pořizovací hodnotě 591.077,61 Kč Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., dle návrhu

Termín kontroly: 18.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


64. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje organizaci Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 540/06/13

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem Karlovarského kraje, daným do výpůjčky organizaci DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřizovaným Karlovarským krajem ani složkám kraje, dle návrhu

- schvaluje darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje dle soupisu v celkové pořizovací hodnotě 77.985,-- Kč organizaci DOLMEN, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení, sídlo Lužická 7, 460 01 Liberec, IČO 27291049, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a uvedenou organizací, viz. výše, dle návrhu

Termín kontroly: 19.08.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


65. Prodej osobního automobilu Karlovarského kraje svěřeného do správy Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 541/06/13

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného movitého majetku, a to osobního automobilu Škoda Fabia, rok výroby 2001, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (jako prodávajícím na jedné straně) a právnickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění Car24, s.r.o., IČO 27976467, se sídlem U Vodojemu 88, 362 63 Dalovice - Všeborovice (jako kupujícím na straně druhé), za cenu 10.000,-- Kč, a tím převést vlastnické právo k movitému majetku, 
dle návrhu

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 10.000,-- Kč, získané prodejem movitého majetku specifikovaného v návrhu zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje Ing. Lence Zubačové uzavřít kupní smlouvu

Termín kontroly: 05.08.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


66a6A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 542/06/13

- bere na vědomí oznámení Mgr. Martiny Fenclové o vzdání se pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov dnem 31. srpna 2013

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium 
a obchodní akademie Chodov

- schvaluje text oznámení o vyhlášení konkursního řízení dle příloh

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s přípravou a organizací konkursního řízení

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

66b. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 543/06/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 193/2013

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 347.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého příspěvku na provoz z neinvestičních na investiční z důvodu provedení stavebních úprav při přesunutí učeben 
do přízemí. 

Rozpočtovou změnu č. 194/2013

- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 30.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského Kraje Gymnázium Cheb k posílení prostředků na výplatu odměn pro realizační tým zabezpečující organizaci 22. ročníku Dějepisné soutěže, která se bude 
na gymnáziu konat v listopadu 2013.

Rozpočtovou změnu č. 195/2013

- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 4.506,-- Kč (investiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Inkluzivní škola-Transformace ZŠ a MŠ Jáchymov na školu inkluzivního typu, realizovaného Základní 
a mateřskou školou Marie Curie Sklodowské Jáchymov, 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. 196/2013

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 455.715,-- Kč na příspěvky obcím v rámci Podpory územně plánovací činnosti

Rozpočtovou změnu č. 197/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.667,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace 4. základní škola Cheb, Hradební 14, Cheb jako vratka prostředků za rok 2011. Jedná se o vratku přeplatku na sociálním pojištění. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 198/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 132.543,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Cheb a Horní Slavkov na úhradu nákladů za žáky, kteří navštěvují základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2012.


Rozpočtovou změnu č. 199/2013 
 
 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 154.300,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na dohody 
o provedení práce trenérů na akci „Hry 6. letní Olympiády dětí a mládeže ČR“ ve Zlínském kraji, konané ve dnech 23. - 28.června 2013

Rozpočtovou změnu č. 200/2013

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 26.000,-- Kč na úhradu cestovních náhrad k zajištění realizace projektu CROSS-DATA, který byl schválen k financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 
na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko   

Rozpočtovou změnu č. 201/2013

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 30.000,-- Kč pro Prostor k životu o.s. na akci Růžový pochod na podporu boje proti rakovině prsu a Výstavu ňaderné energie

Rozpočtovou změnu č. 202/2013

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 30.000,-- Kč pro Základní školu Kynšperk nad Ohří, příspěvkovou organizaci na akci „1. kolo Českého poháru - turistický závod I. stupně“

Rozpočtovou změnu č. 203/2013 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 79.028,93 Kč (3.025,61 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (národní podíl). Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace za realizaci projektu Společné ošetřovatelské postupy ČR-Bavorsko, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 204/2013

- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 50.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na úhradu organizačního zajištění 22. ročníku Dějepisné soutěže, která se bude na gymnáziu konat v listopadu 2013.

Rozpočtovou změnu č. 205/2013

- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 319,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Rozvoj dalšího vzdělávání v oblasti wellness, realizovaného neziskovou organizací Liana, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2-Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 206/2013

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.200.933,21 Kč a přesun finančních prostředků ze schváleného rozpočtu tohoto odboru na rok 2013 
k posílení přímých výdajů ve školství ve výši ± 14.066,79 Kč. Finanční prostředky celkem ve výši 1.215.000,-- Kč budou využity k zajištění dofinancování výdajů na platy a související odvody v roce 2013 pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnickou školu Žlutice.

Rozpočtovou změnu č. 207/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 300.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu vlády České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro činnost krajského koordinátora romských poradců v roce 2013 na financování platu 1 zaměstnance včetně povinných odvodů.

Rozpočtovou změnu č. 208/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.621.416,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov ve výši 1.057.349,60 Kč, Střední odborné učiliště Toužim 
ve výši 275.595,20 Kč, Integrovanou střední školu Cheb ve výši 1.540.419,60 Kč a Střední průmyslovou školu Ostrov ve výši 748.052,40 Kč.

Rozpočtovou změnu č. 209/2013

- přesun rozpočtových prostředků z odboru projektového řízení a informatiky do odboru ekonomického, kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu  Karlovarského  kraje ve výši ± 33.483,-- Kč 
z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výdajů za služby související s provozem videokonference na základě smlouvy schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 447/06/07 ze dne 14.6.2007  

Rozpočtovou změnu č. 210/2013

- navýšení příjmů a výdajů zapojením přijmu do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 114.525,-- Kč. Jedná se o finanční prostředky, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje od Města Horní Blatná, jako finanční příspěvek 
na zpracování nominační dokumentace projektu „Hornická kulturní krajina Krušnohoří“ k zápisu 
na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Rozpočtovou změnu č. 211/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.219,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace 5. základní škola Cheb, M. Kopeckého 1, Cheb jako vratka prostředků za rok 2011. Jedná se o vratku přeplatku na sociálním pojištění. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 212/2013
 
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 5.850,-- Kč. Jedná se o přednášku pro vrchní sestry příspěvkových organizací Karlovarského kraje na téma „Celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování“, který pořádá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 6.6.2013. V souvislosti s touto akcí bude uzavřena dohoda o provedení práce 
s Martinou Štulíkovou, Dis. 


Rozpočtovou změnu č. 213/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.017.260,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje na program Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Termín kontroly: 22.07.2013

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


66c. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CRISTAL PALACE, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 544/06/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro CRISTAL PALACE, a.s. ve výši 40.000,-- Kč na pořádání konference Současné směry v lázeňství a rehabilitaci

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a CRISTAL PALACE, a.s. ve výši 40.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


66d. Návrh na rozdělení příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 545/06/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí investičního 
a neinvestičního příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přiloženého rozpisu s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 16.12.2013

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


66e. Optimalizace investičních a provozních nákladů autoparku služebních vozidel Karlovarského kraje II

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 546/06/13

- bere na vědomí informaci o stavu a stáří osobních služebních vozidel Karlovarského kraje (autopark II)

- bere na vědomí informaci o výši potřebných investičních finančních prostředků, které je nutné vynaložit z rozpočtu Karlovarského kraje na modernizaci osobních služebních vozidel (autopark II) Karlovarského kraje v souladu s předpisem Rady Karlovarského kraje (vyřazování majetku)

- souhlasí s přípravou realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje II“ formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách

- ukládá náměstku hejtmana, Mgr. Borkovi, připravit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje II“ formou otevřeného zadávacího řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Termín kontroly: 22.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


66f. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "První české gymnázium Karlovy Vary - nákup ICT techniky a didaktické techniky pro projekty OPVK" resp. "Dodávka didaktické a ICT techniky pro projekty Prvního českého gymnázia v Karlových Varech"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 547/06/13

- bere na vědomí informaci o změně názvu zadávacího řízení veřejné zakázky "První české gymnázium Karlovy Vary - nákup ICT techniky a didaktické techniky pro projekty OPVK" na nový název veřejné zakázky "Dodávka didaktické a ICT techniky pro projekty Prvního českého gymnázia v Karlových Varech"

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"), na veřejnou zakázku "První české gymnázium Karlovy Vary - nákup ICT techniky a didaktické techniky pro projekty OPVK" resp. "Dodávka didaktické a ICT techniky pro projekty Prvního českého gymnázia v Karlových Varech" vyhlášeného příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech, kdy se v souladu 
s ustanovením odst. 2 pís. e) § 84 zákona zadávací řízení ruší z důvodu, že zadavatel zjistil, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, spočívající v tom, že zadavatel vycházel při stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky, ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 
z chybných podkladů v zakázce zahrnutých projektů EU

- ukládá RNDr. Zdeňku Papežovi, řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, realizovat činnosti spojené se zrušením zadávacího řízení

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


66g. Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží v budově příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 548/06/13

- schvaluje investiční akci s názvem "Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží v budově příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov" k realizaci

- schvaluje financování investiční akce s názvem "Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží v budově příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov" z rozpočtu odboru investic a grantových schémat pro rok 2013 ve výši 1.750.000,-- Kč

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace podat písemnou žádost o investiční příspěvek na Odbor ekonomický Krajského úřadu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.09.2013


Zodpovídá:
Mgr. Pavlína Zapletalová, ředitelka příspěvkové organizace Základní školy praktické 
a základní školy speciální Ostrov


66h. Návrh řešení korekce Regionálního operačního programu Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 549/06/13

- bere na vědomí předloženou zprávu o aktuální situaci týkající se řešení finančních oprav vyplývajících 
z Rozhodnutí Evropské komise v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Severozápad, 
dle důvodové zprávy tohoto materiálu

- schvaluje 
Varianta II
Neúčast Karlovarského kraje na vypořádání finančních oprav udělené České republice pro Regionální operační program Severozápad. Rada Karlovarského kraje tak činí, protože Karlovarský kraj nenese jakoukoliv odpovědnost za pochybení orgánů České republiky a především nenese odpovědnost 
za závazky Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 
Rada Karlovarského kraje si je vědoma negativních důsledků, které má pozastavení financování projektů 
z Regionálního operačního programu pro příjemce dotací (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, jejich příspěvkové organizace a sdružení, nestátní neziskové organizace, soukromé firmy, zájmová sdružení právnických osob apod.), ale z důvodu neohrozit chod kraje a z důvodu zajistit veškeré jeho funkce 
a povinnosti, nemůže vynaložit finanční prostředky na uhrazení finančních oprav pro Regionální operační program Severozápad.

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 


