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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 18. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 17. června 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:06 do 11:09 hodin 


Přítomni:   	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních)  	
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		PhDr. Kalaš
Přizvaní:	pí Gajdošová, Ing. Klíček, Ing. Očenášek, Ing. Stefanovičová, MUDr. Sýkora, Ph.D., Ing. Šalátová, Ing. Šmat, Ing. Trantinová, Ing. Živný
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, vedoucí odboru stavební úřad, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
 Zapisovatelka:      	Martina Koudelná, Bc. Jana Lukášová
	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.6.2013
RK 553/06/13
2.
Poskytnutí daru studentu gymnázia Ostrov Adamu Přádovi
RK 554/06/13
3.
Přijetí daru Karlovarským krajem
RK 555/06/13
4.
Rozpočtové změny
RK 556/06/13
5.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
RK 557/06/13
6.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
RK 558/06/13
7.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
RK 559/06/13
8.
Centrální nákup elektrické energie
RK 560/06/13
9.
Smlouva o předání a ochraně dat (Technická mapa města Karlovy Vary) - areál krajského úřadu
RK 561/06/13
10.
Smlouva o poskytování služeb e-tržiště a aditivních služeb
staženo
11.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání – schválení 5. kola výzvy
RK 562/06/13
12.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - schválení statutu výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 5. kola výzvy 
RK 563/06/13
13.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:
„Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropů a výměna stavebních výplní v 1. PP a 1.NP“ objektu školy SOU stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská č.p. 56, Karlovy Vary
RK 564/06/13
14.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 565/06/13
15.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a správce sítí Vodárny 
a kanalizace Karlovy Vary, a.s. „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 566/06/13
16.
Dodatek č. 7 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
na projekt ,,Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov" 
RK 567/06/13
17.
Revokace usnesení č. RK 565/06/12 ze dne 04.06.2012 - Prominutí pohledávky 
za povinnou MAVIKO, s.r.o.
RK 568/06/13
18.
Žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2013 k dofinancování prokazatelné ztráty ve veřejné regionální osobní drážní dopravě 
RK 569/06/13
19.
Žádost o zařazení autobusového nádraží v Kraslicích, jako investice do dopravních činností dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.
RK 570/06/13
20.
Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje – navýšení prokazatelné ztráty o míru inflace
RK 571/06/13
21.
Projekt Cyklostezka Ohře - Dodatek č. 2 Smlouvy CZ.1.09/3.2.00/17.00305 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 572/06/13
22.
Projekt Cyklostezka Ohře II - Dodatek č. 2 Smlouvy CZ.1.09/3.2.00/35.00801 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 573/06/13
23.
1. návrh Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 v roce 2013
staženo
24.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – změna stanov
RK 574/06/13
25.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – Řádná roční účetní závěrka za rok 2012, způsob rozdělení zisku a Výroční zpráva za rok 2012
RK 575/06/13
26.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – hmotná zainteresovanost členů představenstva – II. pololetí 2012
RK 576/06/13
27.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – návrh Kriterií a podmínek stanovení pohyblivé odměny v roce 2013 pro členy představenstva a Ing. Zdeňka Míkovce
RK 577/06/13
28.
Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření – zisku za rok 2012
RK 578/06/13
29.
Informace o průběhu projektu „Working4Talent“
RK 579/06/13
30.
Informace o nápravných opatřeních veřejnosprávní kontroly č. j. 698/KN/12
RK 580/06/13
31.
Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013
RK 581/06/13
32.
Odměna k životnímu jubileu Mgr. Jiřímu Hrubému, řediteli příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace 
RK 582/06/13
33.
Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“
RK 583/06/13
34.
Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 584/06/13
35.
Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 585/06/13
36.
Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže 
z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
RK 586/06/13
37.
Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem
RK 587/06/13
38.
Zřízení přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
RK 588/06/13
39.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„DODÁVKA DIDAKTICKÉ A ICT TECHNIKY PRO PROJEKTY PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA V KARLOVÝCH VARECH“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 589/06/13
40.
Projekt „AJAX“ Policie České republiky a Karlovarského kraje
RK 590/06/13
41.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Vladimír Suchan
staženo
42.
Projekt "Propagace Hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion" - uzavření smlouvy o poskytnutí licence na kartografické dílo
RK 591/06/13
43.
Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 129 a p.p.č. 135 v k.ú. Lesina 
RK 592/06/13
44.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 555/2, p.p.č. 555/3, p.p.č. 555/4, p.p.č. 555/5, p.p.č. 562/4, p.p.č. 562/5 a p.p.č. 562/6 v k.ú. Klášter Teplá 
RK 593/06/13
45.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 299/2 v k.ú. Nové Kounice
RK 594/06/13
46.
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 3189/1 v k.ú. Bečov nad Teplou
RK 595/06/13
47.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 596/06/13
48.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 78/12, k.ú. Sokolov, ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve prospěch Povodí Ohře, státní podnik
RK 597/06/13
49.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3404, k.ú. Sokolov ve prospěch Sokolovské bytové s.r.o.
RK 598/06/13
50.
Zrušení usnesení č. 67/01/13 ze dne 21.01.2013 – Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 914/10, p.p.č. 914/9, p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7, vše v k.ú. Hroznětín a schválení dle nové žádosti - Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje 
- pozemky p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7 a část pozemku p.p.č. 914/5 v k.ú. Hroznětín
RK 599/06/13
51.
Vyjádření Karlovarského kraje k dokumentaci vlivů záměru „ZEVO - Závod na energetické využití odpadů - Cheb“ podle § 8 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí.
RK 600/06/13
52.
Vyjádření k oznámení záměru „VTE na p. p. č. 1553/10 v k. ú.  Jáchymov“ podle § 6  odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 601/06/13
53.
Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 43. a 45. výzva, prioritní osa 2, 4 a 7
RK 602/06/13
54.
Povolení výjimky z usnesení č. RK 194/03/13 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekci ROPu NUTS II Severozápad
RK 603/06/13
55.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Chemický 
a biologický monitoring  - projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji
RK 604/06/13
56a
Žádost o bezplatné umístění reklamních poutačů v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje – kantýna NOSTRESS
RK 605/06/13
56b
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov"
RK 606/06/13
56c
Jmenování členů konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov
RK 607/06/13
56d
Optimalizace vozového parku Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 
RK 608/06/13



















PaedDr. Josef Novotný v. r. hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Petr Navrátil v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   




















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Bohuslavu Hajskou



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 56a) 	Žádost o bezplatné umístění reklamních poutačů v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje – kantýna NOSTRESS	

bod č. 56b)  Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov"	

bod č. 56c)    Jmenování členů konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

bod č. 56d)  Optimalizace vozového parku Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Staženo z programu:

bod č. 10) 	Smlouva o poskytování služeb e-tržiště a aditivních služeb	

bod č. 23) 	1. návrh Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 v roce 2013

bod č. 41)         Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Vladimír Suchan



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.6.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 553/06/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 17.6.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Poskytnutí daru studentu gymnázia Ostrov Adamu Přádovi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 554/06/13

- souhlasí s udělením daru ve výši 2.500,-- Kč studentu gymnázia Ostrov Adamu Přádovi na přípravu 
na Mezinárodní chemickou olympiádu v Moskvě

Termín kontroly: 19.08.2013

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


3. Přijetí daru Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 555/06/13

- souhlasí s přijetím daru do schváleného rozpočtu Karlovarského kraje roku 2013

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společnostmi Československá obchodní banka a.s.; BAU-STAV a.s.; ALGON, a.s.; ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o.; Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.; Sedlecký kaolín, a.s.; Metrostav, a.s.; Sokolovská elektro firma, spol. s r.o.; ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě a propagaci mezi Karlovarským krajem a společností EUROVIA CS, a.s.

- schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností SLOT Group, a.s.

Termín kontroly: 19.08.2013

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


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 556/06/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 214/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje vytvořené na základě § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové výši ± 400.000,-- Kč. Jedná se o příspěvek pro obec Dolní Zálezly ve výši 200.000,-- Kč a pro obec Křešice ve výši 
200.000,-- Kč na úhradu výdajů na odstranění škod způsobených povodní v roce 2013.

Rozpočtovou změnu č. 215/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 25.351,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Zavádění komplexního programu vzdělávání konzultantů v oboru Home Staging v Karlovarském kraji, realizovaného firmou HOME STAGING s.r.o., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
v Karlovarském kraji


Rozpočtovou změnu č. 216 /2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 60.000 Kč. Jde o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Českou společnost přátel vojenské historie, o.s. na podporu projektu „Pohraničí 1938/2013“.

Rozpočtovou změnu č. 217/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 118.850,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov.

Rozpočtovou změnu č. 218/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku  48,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu S námi to zvládneš, realizovaného občanským sdružením ERUDITO, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.

Rozpočtovou změnu č. 219/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 11.816,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Základních uměleckých škol v Karlovarském kraji, realizovaného Základní uměleckou školou Sokolov, Staré náměstí 37, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení II.

Rozpočtovou změnu č. 220/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 148.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční
účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektu „Vzdělávání knihovníků v Karlovarském kraji 2013“ ve výši 42.000,-- Kč (program VISK 2) a na projekt „Obohacení vybraných záznamů článků zobrazených v ANL + o jmenná a věcná metadata“ ve výši 56.000,-- Kč (program VISK 9/I). Dále 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary na realizaci projektu „Digitalizace seznamů lázeňských hostů v Karlových Varech VII. etapa“ ve výši 50.000,-- Kč (program VISK 7).

Rozpočtovou změnu č. 221/2013

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 650.000,-- Kč. Jedná se o navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Perninku na akci Úprava přízemí pavilonu A, B (vstupní prostory, zdravotní péče, bezbariérovost) – II. etapa.

Rozpočtovou změnu č. 222/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru zdravotnictví, příspěvky cizím subjektům, Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 300.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí náborového příspěvku MUDr. Sergeji Krasenkovi, CSc. 
a MUDr. Janě Kučerové lékařům Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 223/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 25.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektu: „Knihovnické služby pro handicapované občany 2013“ 
ve výši 15.000,-- Kč a dále na projekt „Literárně vzdělávací aktivity v Krajské knihovně Karlovy Vary 2013“ ve výši 10.000,-- Kč, jde o dotační řízení Knihovna 21. století.

Rozpočtovou změnu č. 224/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 14.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2013“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to Střední odbornou školu pedagogickou, gymnázium a vyšší odbornou školu Karlovy Vary ve výši 
6.000,-- Kč, Střední školu živnostenskou Sokolov ve výši 4.000,-- Kč a Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 4.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 225/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru zdravotnictví, kapitola příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 30.000,-- Kč pro Dům techniky Ostrava, s.r.o. na kongres „Gerontologické dny Severozápad“ 

Rozpočtovou změnu č. 226/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru investic a grantových schémat do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.750.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu praktickou a základní školu speciální Ostrov 
na rekonstrukci 1. nadzemního podlaží v budově. 

Rozpočtovou změnu č. 227/2013
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 147.000,-- Kč. Jedná se 
o  neinvestiční příspěvek pro organizaci Joker, o.s. na festival Patafest v částce 45.000,-- Kč a na Benefiční koncert The Tap Tap v částce 80.000,-- Kč a dále Občanskému sdružení Klubíčko na akci „Diskusní fórum k Evropskému roku občanů“ v částce 12.000,-- Kč a příspěvek Kulturnímu sdružení občanů německé národnosti ČR, o.s. ve výši 10.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 228/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 40.000,-- Kč pro CRISTAL PALACE, a.s. na pořádání konference Současné směry v lázeňství a rehabilitaci

Rozpočtovou změnu č. 229/2013
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
ve výši 500.000,-- Kč do rozpočtu Odboru projektového řízení a informatiky Krajského úřadu  Karlovarského kraje  z důvodu  financování zakázek Systémová podpora ArcGISDesktop a Systémová podpora Websense

Termín kontroly: 05.08.2013

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


5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 557/06/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 200.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary 
na restaurátorské práce psacího stolu

Zodpovídá:
Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka příspěvkové organizace Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití
investičního fondu příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 558/06/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 900.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 900.000,-- Kč příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov na výměnu okenních výplní v budově DD v Chebu

Zodpovídá:
Mgr. Vidor Mandelík, ředitel příspěvkové organizace Dětského domova Cheb a Horní Slavkov


7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 559/06/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 150.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně na financování nákladů na opravu schodiště

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


8. Centrální nákup elektrické energie 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 560/06/13

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na zajištění maloodběru elektrické energie na období 
od 1.1.2014 – 31.12.2014 formou centralizovaného zadání nákupu elektrické energie 
na Českomoravské komoditní burze Kladno

- souhlasí s realizací centralizovaného zadávacího řízení na zajištění maloodběru elektrické energie pro Karlovarský kraj, příspěvkové organizace Karlovarského kraje a obce se sídlem v Karlovarském kraji, které o účast v zadávacím řízení projeví zájem

- schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a mezi Karlovarským krajem a obcemi karlovarského kraje dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací uzavřít smlouvy o  společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie v režimu maloodběru nejpozději do 30.7.2013

- pověřuje prvního náměstka hejtmana Mgr. Borku podpisem smluv o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na „Zastupování (dohodce) Karlovarského kraje jako Centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno“ formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí realizací veřejné zakázky na „Zastupování (dohodce) Karlovarského kraje jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno“ a realizací  veřejné zakázky na zajištění maloodběru elektrické energie na období od 1.1.2014 
– 31.12.2014 formou centralizovaného zadání nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno v souladu s tímto usnesením, zákonem o veřejných zakázkách a pravidly Rady Karlovarského kraje o zadávání veřejných zakázek

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


9. Smlouva o předání a ochraně dat (Technická mapa města Karlovy Vary) - areál krajského úřadu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 561/06/13

- schvaluje uzavření Smlouvy o předání a ochraně dat digitální technické mapy města Karlovy Vary 
– Areál Krajského úřadu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Karlovy Vary 
dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí podpisem Smlouvy o předání a ochraně dat digitální technické mapy města Karlovy Vary – Areál Krajského úřadu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


10. Schválení smlouvy o poskytování služeb E-tržiště a aditivních služeb

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


11. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání – schválení 5. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 562/06/13

- schvaluje znění 5. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

-	zveřejnění 5. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

- ukládá odboru investic a grantových schémat zajistit vyhlášení 5. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

-	zapracování případných změn do znění 5. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů 
z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: 02.09.2013

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


12. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání - schválení statutu výběrové komise a jmenování členů výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci 5. kola výzvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 563/06/13

- schvaluje Statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu v oblasti podpory 3.2 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

- jmenuje členy výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených v rámci 
5. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK:
1.	předseda: 		JUDr. Martin Havel (člen Zastupitelstva Karlovarského kraje)
2.	1. místopředseda:	Ing. Věra Tomsová (vedoucí odboru investic a grantových schémat)
3.	2. místopředseda: 	Ing. Jana Trantinová (vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy)
4.	člen:			Mgr. Bc. Adriana Haufová (zástupce Řídícího orgánu – MŠMT ČR)
5.	člen:			Ing. Jana Bělohoubková (zástupce odboru regionálního rozvoje)
6.	člen:			Gerhard Knop (zástupce WITTE Nejdek, spol. s r.o.)
7.	člen:			Ing. Miroslav Mertl (zástupce Sokolovské uhelné, a.s.)
8. 	člen:			Ing. Jaroslava Výborná 	(zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.) 
9.	člen:			Pavel Růžička (zástupce Rady pro rozvoj lidských zdrojů)
10.	člen:			Jana Belblová (zástupce za Úřad práce Karlovy Vary)
11.	člen: 			Mgr. Petr Chlebek (zástupce Krajského vzdělávacího centra)

	náhradního člena výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro výběr projektů předložených 
v rámci 5. kola výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 OP VK: 

	náhradní člen: 	Ing. Hana Gablová (zástupce Řídícího orgánu – MŠMT ČR)

Termín kontroly: 16.12.2013

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








13. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:
„Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropů a výměna stavebních výplní v 1. PP a 1.NP“ objektu školy SOU stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská č.p. 56, Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 564/06/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropů a výměna stavebních výplní v 1. PP a 1. NP“ objektu školy SOU stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská č.p. 56, Karlovy Vary. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče
č. 2 STASKO plus, spol. s r.o. s nabídkovou cenou 4.998.991,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele RNDr. Jiřího Neumanna, příspěvkové organizace Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropů a výměna stavebních výplní v 1. PP a 1. NP“ STASKO plus, spol. s r.o. 
s nabídkovou cenou 4.998.991,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 04.11.2013

Zodpovídá:
RNDr. Jiří Neumann, ředitel příspěvkové organizace Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 565/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov "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 Sokolov "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 správce sítí Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 566/06/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítí Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, 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 sítí Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, 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 


16. Dodatek č. 7 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 567/06/13

- schvaluje znění Dodatku č. 7 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí se zajišťováním veškerých závazků, které vyplývají z plnění uzavřeného Dodatku č. 7 Smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov"

- pověřuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, podpisem tohoto dodatku smlouvy

Termín kontroly: 16.09.2013

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


17. Revokace usnesení č.  RK 565/06/12 ze dne 04.06.2012 - Prominutí pohledávky za povinnou MAVIKO, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 568/06/13

- ruší své usnesení č. RK 565/06/12 ze dne 04.06.2012 o prominutí pohledávky za povinnou MAVIKO, s.r.o., IČO 28729684, se sídlem Bulharská 853/7, 470 01 Česká Lípa

- souhlasí s vymáháním pohledávky ve výši 7.000,-- Kč za povinnou MAVIKO, s.r.o., IČO 28729684, se sídlem Bulharská 853/7, 4701 01 Česká Lípa

Termín kontroly: 05.08.2013

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


18. Žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2013 k dofinancování prokazatelné ztráty ve veřejné regionální osobní drážní dopravě 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 569/06/13

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace na rok 2013 ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě, 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem a odeslání žádosti na Ministerstvo dopravy ČR k poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě

Termín kontroly: 02.09.2013

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


19. Žádost o zařazení autobusového nádraží v Kraslicích, jako investice do dopravních činností dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 570/06/13

- projednala žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., ve věci pořízení autobusového nádraží 
v Kraslicích, jako investice do dopravních činností ve výši 1.897.916,38 Kč za rok 2010

- souhlasí s nezařazením autobusového nádraží v Kraslicích, jako investice do dopravních činností ve výši 1.897.916,38 Kč dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství informovat dopravce o zamítavém rozhodnutí Rady Karlovarského kraje

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit odvod neproinvestovaných finančních prostředků za rok 2010 do rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 07.10.2013

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


20. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje – navýšení prokazatelné ztráty o míru inflace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 571/06/13

- souhlasí s navýšením celkové výše prokazatelné ztráty o skutečnou míru inflace oficiálně uveřejněnou Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok u drážních dopravců: České dráhy, a.s., GW Train Regio a.s. a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci: České dráhy, a.s., GW Train Regio  a.s. a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

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



21. Projekt Cyklostezka Ohře - Dodatek č. 2 Smlouvy CZ.1.09/3.2.00/17.00305 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 572/06/13

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy CZ.1.09/3.2.00/17.00305 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu Cyklostezka Ohře

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy CZ.1.09/3.2.00/17.00305 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu Cyklostezka Ohře

Termín kontroly: 22.07.2013

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


22. Projekt Cyklostezka Ohře II - Dodatek č. 2 Smlouvy CZ.1.09/3.2.00/35.00801 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 573/06/13

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy CZ.1.09/3.2.00/35.00801 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu Cyklostezka Ohře II

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy CZ.1.09/3.2.00/35.00801 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Rady regionu soudržnosti Severozápad na realizaci projektu Cyklostezka 
Ohře II

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


23. 1. návrh Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 v roce 2013

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


24. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – změna stanov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 574/06/13

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


- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., za období 1-4/2013

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


25. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – Řádná roční účetní závěrka za rok 2012, způsob rozdělení zisku a Výroční zpráva za rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 575/06/13
	
která je jediným akcionářem obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., 
IČO 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen „ÚSKK, a. s.“), 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:

- bere na vědomí předloženou Výroční zprávu společnosti ÚSKK, a. s., za rok 2012

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislého auditora ze dne 26.4.2013 vyhotovenou 
Ing. Jaroslavem Peterou, nezávislým auditorem, IČO 41660889

- bere na vědomí vyjádření Dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky ÚSKK, a. s., za rok 2012 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti

- bere na vědomí předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012

- schvaluje Řádnou roční účetní závěrku ÚSKK, a. s., za rok 2012

- rozhoduje o rozdělení zisku dosaženého v roce 2012 ve výši 2.130.503,70 Kč tak, že tento zisk se rozděluje v souladu s návrhem představenstva ÚSKK, a. s., takto: 

		(i) 5% dosaženého zisku (tj. 106.525,19 Kč) bude, v souladu s článkem 32 stanov společnosti, použito na doplnění rezervního fondu společnosti

		(ii) zbývající část zisku ve výši 2.023.978,70 Kč zůstane nerozdělena

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí za jediného akcionáře (Karlovarský kraj) v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a. s., IČO 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197, ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ.

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





26. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – hmotná zainteresovanost členů představenstva – II. pololetí 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 576/06/13

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

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za II. pololetí roku 2012 pro předsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., Ing. Jaroslava Fialu, CSc., ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za II. pololetí roku 2012 pro místopředsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., Michala Riško ve výši 
dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení části pohyblivé odměny za II. pololetí roku 2012 pro bývalého člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., Václava Mlezivu ve výši 
dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení části pohyblivé odměny za II. pololetí roku 2012 pro bývalého člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., Ing. Tomáše Svobodu ve výši dle předloženého návrhu

- 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


27. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – návrh Kriterií a podmínek stanovení pohyblivé odměny v roce 2013 pro členy představenstva 
a Ing. Zdeňka Míkovce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 577/06/13

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

- rozhoduje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ o stanovení Kritérií a podmínek stanovení pohyblivé odměny v roce 2012 dle předloženého návrhu pro Ing. Zdeňka Míkovce, bytem 
U Koupaliště 915/7, 360 05 Karlovy Vary

- rozhoduje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ o stanovení Kritérií a podmínek stanovení pohyblivé odměny v roce 2013 dle předloženého návrhu pro Ing. Zdeňka Míkovce, bytem 
U Koupaliště 915/7, 360 05 Karlovy Vary

- rozhoduje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ o stanovení Kritérií a podmínek stanovení pohyblivých odměn v roce 2013 dle předložených návrhů pro:
	a) Ing. Jaroslava Fialu, CSc., bytem Karlovy Vary, Mlýnského nábřeží 507/5, PSČ 360 01
	b) Michala Riško, bytem Karlovy Vary, Dělnická 11, PSČ 360 05
	c) Ing. Ivana Šmata, bytem Březová, Rudolec 77, PSČ 356 01

- 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
Ing. Ivan Šmat, člen představenstva


28. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření – zisku za rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 578/06/13

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, jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj

- bere na vědomí předloženou výroční zprávu společnosti za rok 2012

- bere na vědomí vyjádření Dozorčí rady společnosti k přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2012, řádné roční účetní závěrky Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2012 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti

- schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2012

- schvaluje v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zakladatelské listiny, návrh rozdělení zisku po zdanění za rok 2012 takto: 
	-  zisk po zdanění ve výši 8 746 317,- Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk z minulých let“

Termín kontroly: 22.07.2013

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


29. Informace o průběhu projektu „Working4Talent“. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 579/06/13

- bere na vědomí informaci o průběhu projektu

Zodpovídá:
Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace
30. Informace o nápravných opatřeních veřejnosprávní kontroly na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 580/06/13

- bere na vědomí informaci o přijatých nápravných opatřeních Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, k veřejnosprávní kontrole č.j. 698/KN/12

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


31. Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 581/06/13

- schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013 v celkové výši 180.000,-- Kč dle návrhu I

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013 v celkové výši 
94.000,-- Kč dle návrhu II

Termín kontroly: 07.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


32. Odměna k životnímu jubileu Mgr. Jiřímu Hrubému, řediteli příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 582/06/13

- schvaluje odměnu Mgr. Jiřímu Hrubému, řediteli příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace ve výši dle návrhu

Termín kontroly: 19.08.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


33. Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 583/06/13

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ ke dni 31.5.2013

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


34. Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 584/06/13

- bere na vědomí skutečnost, že následujícím ředitelům příspěvkových organizací v souladu 
s ustanovením Čl. II bod 5. písm. a) zákona č. 472/2011Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, končí výkon práce na daném pracovním místě dnem 31. července 2013

Ing. Lenka Kalčicová, Gymnázium a střední odborná škola Aš
Mgr. Bc. Miloslav Pelc, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
Mgr. Bohuslav Peroutka, Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
Mgr. Josef Dvořáček, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Ing. Pavel Žemlička, Střední průmyslová škola Ostrov
Mgr. Hana Jandíková, Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Mgr. Martina Kheilová, Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
Mgr. Anna Židův, Dětský domov Aš
Mgr. Bc. Vidor Mandelík, Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

- bere na vědomí skutečnost, že řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov končí výkon práce na daném pracovním místě dnem 31. července 2013

- bere na vědomí zápisy o průběhu konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových organizací

Gymnázium a střední odborná škola Aš
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Gymnázium Ostrov
Střední průmyslová škola Ostrov
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
Dětský domov Aš
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

- jmenuje Mgr. Petra Jelínka na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš s účinností od 1. srpna 2013, a to na dobu určitou do 31. července 2019

- jmenuje Mgr. Bc. Miloslava Pelce na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Gymnázium 
a obchodní akademie Mariánské Lázně s účinností od 1. srpna 2013, a to na dobu určitou do 31. července 2019

- jmenuje Mgr. Bohumila Peroutku na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary s účinností od 1. srpna 2013, a to na dobu určitou do 31. července 2019

- jmenuje Mgr. Josefa Dvořáčka na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek s účinností od 1. srpna 2013, a to na dobu určitou do 31. července 2019

- jmenuje Mgr. Jaroslava Šafránka na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov s účinností od 1. srpna 2013, a to na dobu určitou do 31. července 2019

- jmenuje Ing. Pavla Žemličku na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov s účinností od 1. srpna 2013, a to na dobu určitou do 31. července 2019

- jmenuje Mgr. Ilonu Medunovou na pracovní místo ředitele Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, s účinností od 1. srpna 2013, a to na dobu určitou do 31. července 2019

- jmenuje Mgr. Martinu Kheilovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary s účinností od 1. srpna 2013, a to na dobu určitou do 31. července 2019

- jmenuje Mgr. Annu Židův na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Dětský domov Aš 
s účinností od 1. srpna 2013, a to na dobu určitou do 31. července 2019

- jmenuje Mgr. Bc. Vidora Mandelíka na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov s účinností od 1. srpna 2013, a to na dobu určitou do 31. července 2019

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnami 
v obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací a změnami v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 05.08.2013

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


35. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 585/06/13

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za plnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů v oblasti hospodaření s finančními prostředky a majetkem v roce 2012 ve výši 
dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměn

Termín kontroly: 22.07.2013

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




36. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 586/06/13

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

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na ro 2013 dle přílohy v celkové výši 80.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 16.09.2013

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


37. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 587/06/13

- projednala záměry ředitelek příspěvkových organizací Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary a Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, které vykonávají činnost školních družin, přerušit jejich činnost v době hlavních školních prázdnin školního roku 2012/2013

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelky příspěvkových organizací o tomto usnesení rady kraje

Termín kontroly: 22.07.2013

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


38. Zřízení přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 588/06/13

- schvaluje zřízení 6 přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pro školní rok 2013/2014 za podmínky, 
že se v každé této třídě bude vzdělávat nejméně 7 dětí

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku uvedené příspěvkové organizace o tomto usnesení rady kraje

Termín kontroly: 22.07.2013

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


39. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„DODÁVKA DIDAKTICKÉ A ICT TECHNIKY PRO PROJEKTY PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA V KARLOVÝCH VARECH“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 589/06/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 s využitím 
§ 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „DODÁVKA DIDAKTICKÉ A ICT TECHNIKY PRO PROJEKTY PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA V KARLOVÝCH VARECH“ rozdělené na část A – DIDAKTICKÁ TECHNIKA a část B – ICT TECHNIKA příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „DODÁVKA DIDAKTICKÉ A ICT TECHNIKY PRO PROJEKTY PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA 
V KARLOVÝCH VARECH“ rozdělené na část A – DIDAKTICKÁ TECHNIKA a část B – ICT TECHNIKA

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „DODÁVKA DIDAKTICKÉ A ICT TECHNIKY PRO PROJEKTY PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA 
V KARLOVÝCH VARECH“ rozdělené na část A – DIDAKTICKÁ TECHNIKA a část B – ICT TECHNIKA

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

- jmenuje členy komise pro hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Markéta Wernerová		- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Josef Murčo		             - náhradník: Věra Bartůňková
- člen: Mgr. Jana Vildumetzová		- náhradník: Ing. Petr Kulhánek
- člen: Ing. Dušan Kondel		- náhradník: Ing. Roman Haberzettl
- člen: Ing. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Stanislav Jambor
- člen: Bc. Olga Vokáčová                  	- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- ukládá RNDr. Zdenku Papežovi, řediteli příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech
40. Projekt „AJAX“ Policie České republiky a Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 590/06/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Policii České republiky, Krajskému ředitelství Policie Karlovarského kraje, ve výši 100.000,-- Kč na výrobu a pořízení zápisníků pro žáky II. tříd základních škol „Ajaxův zápisník“ a 100.000,-- Kč na výrobu plyšových psů Ajaxů 
a didaktických pomůcek včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 18.11.2013

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


41. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Vladimír Suchan

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


42. Projekt "Propagace Hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion" - uzavření smlouvy 
o poskytnutí licence na kartografické dílo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 591/06/13

- schvaluje uzavření smlouvy s Kartografií Praha a.s. ve věci poskytnutí licence na kartografické dílo 
- s názvem "Mapa Hornické krajiny Krušnohoří"

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

Termín kontroly: 02.09.2013

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


43. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 129 
a p.p.č. 135 v k.ú. Lesina 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 592/06/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 129, která byla oddělena geometrickým plánem č. 72-320/2011 z původního pozemku p.p.č. 129 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 129/12 o výměře 1534 m2 a část pozemku p.p.č. 135, která byla oddělena stejným geometrickým plánem  z původního pozemku p.p.č. 135 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 135/6 o výměře 93 m2, vše v k. ú. Lesina a obci Třebeň formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností Trelleborg Material & Mixing Lesina, s.r.o., se sídlem Skalná, Lesina 9, PSČ 351 34 Cheb, IČO 62585207, zastoupenou panem Norbertem Niemandem, jednatelem společnosti a panem Erikem Sverkerem Lindbergem, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 90,-- Kč/m2, t.j. celkem 
146.430,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Trelleborg Material & Mixing Lesina, s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.p.č. 129, která byla oddělena geometrickým plánem č. 72-320/2011 z původního pozemku p.p.č. 129 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 129/12 o výměře 1534 m2 a části pozemku p.p.č. 135, která byla oddělena stejným geometrickým plánem  z původního pozemku p.p.č. 135 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 135/6 o výměře 93 m2, vše v k.ú. Lesina a obci Třebeň formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností Trelleborg Material & Mixing Lesina, s.r.o., se sídlem Skalná, Lesina 9, PSČ 351 34 Cheb, IČO 62585207, zastoupenou panem Norbertem Niemandem, jednatelem společnosti a panem Erikem Sverkerem Lindbergem, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 
90,-- Kč/m2, t.j. celkem 146.430,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Trelleborg Material & Mixing Lesina, s.r.o.

- 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


44. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 555/2, p.p.č. 555/3, p.p.č. 555/4, p.p.č. 555/5, p.p.č. 562/4, p.p.č. 562/5 a p.p.č. 562/6 v k. ú. Klášter Teplá 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 593/06/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 555/2 o výměře 31 m2, p.p.č. 555/3 o výměře 14 m2, p.p.č. 555/4 o výměře 27 m2, p.p.č. 555/5 o výměře 13 m2, p.p.č. 562/4 o výměře 16 m2, p.p.č. 562/5 o výměře 5 m2 a p.p.č. 562/6 o výměře 2 m2 v k. ú. Klášter Teplá a obci Teplá,  formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné), a městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 143, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050, zastoupeným Mgr. Janou Čížkovou, starostkou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Teplá

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 555/2 o výměře 31 m2, p.p.č. 555/3 o výměře 14 m2, p.p.č. 555/4 o výměře 27 m2, p.p.č. 555/5 
o výměře 13 m2, p.p.č. 562/4 o výměře 16 m2, p.p.č. 562/5 o výměře 5 m2 a p.p.č. 562/6 o výměře 2 m2 
v k.ú. Klášter Teplá a obci Teplá,  formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné), a městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 143, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050, zastoupeným Mgr. Janou Čížkovou, starostkou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Teplá

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

Termín kontroly: 16.12.2013

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


45. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 299/2 v k.ú. Nové Kounice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 594/06/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.p.č. 299/2 o výměře 107 m2 v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov, formou kupní smlouvy mezi paní Janou Valdmanovou, bytem Nové Kounice 41, PSČ 364 71 Bochov (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 56,82 Kč/m2, t.j. celkem 6.080,-- Kč, 
a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Jany Valdmanové 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


46. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 3189/1 v k.ú. Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 595/06/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 3189/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 616-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 3189/1 a označeny jako jeho díl "a" o výměře 218 m2 a díl "b" o výměře 42 m2 v k. ú. a obci Bečov nad Teplou formou darovací smlouvy mezi městem Bečov nad Teplou, se sídlem nám. 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou, IČO 00254410, zastoupeným paní Oľgou Halákovou, starostkou 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 Bečov nad Teplou do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 16.12.2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 596/06/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 614/3 a p.p.č. 614/2 v k.ú. Sedlec 
u Karlových Var, silnice č. III/2201 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 502-32/2012 ze dne 10.12.2012 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 3.000,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1232 v k.ú. Radošov u Kyselky, silnice č. III/22127 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 806-526/2012 
ze dne 22.10.2012 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 239/1 v k. ú. Hradiště u Chebu, silnice č. III/21227 ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, dle geometrického plánu 
č. 489-8/2010 ze dne 29.06.2010 (umístění inženýrských sítí – zemní sdělovací kabel), a to za celkovou jednorázovou úhradu 5.900,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 4696/1 v k. ú. Stará Voda 
u Mariánských Lázní, silnice č. II/212 ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 
dle geometrického plánu č. 497-51/2011 ze dne 22.11.2011 (umístění inženýrských sítí – zemní sdělovací kabel), a to za celkovou jednorázovou úhradu 10.500,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 2116 a p.p.č. 147/49 v k.ú. Mariánské Lázně, silnice č. III/2117 ve prospěch Povodí Ohře státní podnik, dle geometrického plánu 
č. 1459-152/2012 ze dne 03.10.2012 (umístění inženýrských sítí – kanalizační přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 2321/1 a p.p.č. 2695/3 v k. ú. Cheb, silnice č. III/21320 a k silničním pozemkům p.p.č. 2301/2, p.p.č. 2301/1 a p.p.č. 2301/20 v k. ú. Cheb, silnice č. II/214 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu 
č. 4475-1766/2012 ze dne 16.07.2012 (umístění inženýrských sítí – optický kabel), a to za celkovou jednorázovou úhradu 2.500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 4.500,-- Kč + DPH

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

Termín kontroly: 18.11.2013

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


48. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 78/12, k.ú. Sokolov, ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve prospěch Povodí Ohře, státní podnik

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 597/06/13

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 78/12, k. ú. Sokolov ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve prospěch Povodí Ohře, státní podnik, a to mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov (jako stranou povinnou) a Povodím Ohře, státní podnik (jako stranou oprávněnou), za jednorázovou úhradu ve výši 9.438,-- Kč vč. DPH, stanovenou znaleckým posudkem

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, 
Mgr. Pavlu Janusovi, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene

Termín kontroly: 07.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


49. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3404, k.ú. Sokolov ve prospěch Sokolovské bytové s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 598/06/13

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 3404, k. ú. Sokolov ve prospěch společnosti Sokolovská bytová s.r.o., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako stranou povinnou) a společností Sokolovská bytová, s. r. o. IČO 25216741, (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu ve výši 
15.000,-- Kč, stanovenou dohodou, k níž bude připočtena DPH

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, p.o., Mgr. Haně Jandíkové, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


50. Zrušení usnesení č. 67/01/13 ze dne 21.01.2013 – Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 914/10, p.p.č. 914/9, p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7, vše v k.ú. Hroznětín a schválení dle nové žádosti - Úplatné nabytí nemovitostí 
do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7 
a část pozemku p.p.č. 914/5 v k.ú. Hroznětín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 599/06/13

- zrušuje usnesení  č. RK 67/01/13 ze dne 21.01.2013

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zrušení usnesení č. ZK 41/02/13 ze dne 14.02.2013

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 914/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1432-26/2013 z původního pozemku p.p.č. 914/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 914/11 o výměře 2969 m2 a pozemků p.p.č. 911/5 o výměře 1473 m2, p.p.č. 911/6 o výměře 1604 m2, p.p.č. 1035 o výměře 940 m2 a p.p.č. 911/7 o výměře 3539 m2, vše  v k.ú. a obci Hroznětín formou kupní smlouvy mezi Mgr. Luborem Strejčkem, bytem Žlutice, Na Výsluní 532, PSČ 364 52 a paní Olgou Žemličkovou, bytem Karlovy Vary, Drahovice, Východní 559/6b, PSČ 360 01 (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 300,-- Kč/m2 u pozemků trvale zabraných stavbou, tj. při celkové výměře 3788 m2 celkem 1.136.400,-- Kč a 80,-- Kč/m2 u ostatních pozemků, tj. při celkové výměře 
6737 m2 celkem 538.960,-- Kč, tj. celkem 1.745.167,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti 
z podílového vlastnictví Mgr. Lubora Strejčka (1/2) a paní Olgy Žemličkové (1/2) 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


51. Vyjádření Karlovarského kraje k dokumentaci vlivů záměru „ZEVO - Závod na energetické využití odpadů - Cheb“ podle § 8 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 600/06/13

- projednala dokumentaci vlivů záměru „ZEVO - Závod na energetické využití odpadů - Cheb“ a vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj po prostudování považuje předloženou dokumentaci za dostačující. Dokumentace obsahuje doplněné a přepracované části tak, jak byly Karlovarským krajem požadovány ve zjišťovacím řízení. Karlovarský kraj se záměrem „ZEVO - Závod na energetické využití odpadů - Cheb“ souhlasí za předpokladu, že budou respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy a dodržena zmírňující opatření pro období přípravy a realizace záměru a doporučení navržená v předložené dokumentaci záměru v kapitole „D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“.

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


52. Vyjádření k oznámení záměru „VTE na p. p. č. 1553/10 v k. ú.  Jáchymov“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 601/06/13

- projednala oznámení záměru "VTE na p. p. č. 1553/10 v k. ú.  Jáchymov" a

- vydává toto vyjádření:
Karlovarský kraj požaduje záměr dále posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů, s tím, že do dokumentace požaduje uvést:

-	hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, včetně variantního řešení výšky větrné elektrárny
-	hlukovou studii
-	hodnocení vlivu záměru na soustavu Natura 2000
-	biologické hodnocení
-	posouzení vlivů na lidské zdraví
-	studie vlivu míhání světel (flicker efekt)

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


53. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 43. a 45. výzva, prioritní osa 2, 4 a 7

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 602/06/13

- bere na vědomí kladné ohodnocení žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí podaných 
ve 43. a 45. výzvě v rámci prioritní osy 2, 4 a 7

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


54. 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 603/06/13

- 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. 121C Operační program Životní prostředí - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 2 - příprava
č. 121E Operační program Životní prostředí - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Jezerský vrch - příprava
č. 121N Operační program Životní prostředí - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař - příprava
č. 121I Operační program Životní prostředí - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky - příprava

Termín kontroly: 02.12.2013

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


55. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: Chemický a biologický monitoring  - projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 604/06/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele „Chemický a biologický monitoring - projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji.“ Jako nejvýhodnější pro části zakázky 
č. 1. až 10. byla vyhodnocena nabídka uchazeče Aquatest a.s., 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, Geologická 4, IČO 44794843, s nabídkovou cenou celkem 296.365,30 Kč včetně DPH. Jako nejvýhodnější pro části zakázky 11. – 20. byla vyhodnocena nabídky uchazeče Vladimír Melichar, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227 s nabídkovou cenou - celkem - 526 350,00 Kč vč. DPH s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže, pro části č. 1. 
až 10. s firmou Aquatest a.s., 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, Geologická 4, IČO 44794843, s celkovou nabídkovou cenou 296.365,30 Kč včetně DPH, pro části č. 11 až 20. s Vladimírem Melicharem, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227 s celkovou nabídkovou cenou 526 350,00 Kč vč. DPH

- schvaluje uzavření smluv na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže, pro části č. 1 až 10. s firmou Aquatest a.s., 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, Geologická 4, IČO 44794843, s celkovou nabídkovou 296 365,30 Kč včetně DPH a pro části č. 11 až 20. s Vladimírem Melicharem, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227 s celkovou nabídkovou cenou 526.350,00 Kč vč. DPH 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a po dokončení souvisejícího zadávacího řízení na Realizaci opatření k omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 16.09.2013

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


56a. Žádost o bezplatné umístění reklamních poutačů v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje – kantýna NOSTRESS

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 605/06/13

- schvaluje nesouhlas s bezplatným umístěním reklamních poutačů v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro provozovatele kantýny NOSTRESS formou smlouvy o výpůjčce

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


56b. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 606/06/13

- schvaluje vyloučení uchazečů
- uchazeče č. 1 - SWIETELSKY stavební, s.r.o., OZ PS Západ;
- uchazeče č. 2 - IPM stars, s.r.o.;
- uchazeče č. 3. ŠU – STR s.r.o.;	
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Revitalizace nemocnice v Sokolově 
- stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 8. ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., s nabídkovou cenou 9.238.362,-- Kč bez DPH.

Termín kontroly: 16.09.2013

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


56c. Jmenování členů konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 607/06/13

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov ve složení:

předseda komise:
Ing. Jana Trantinová
vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje - člen určený ředitelem krajského úřadu

členové komise:
JUDr. Václav Sloup
náměstek hejtmana Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem

Bc. Miloslav Čermák
náměstek hejtmana Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem

Mgr. Jiří Widž
ředitel příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

PhDr. Milan Molec
inspektor Karlovarského inspektorátu České školní inspekce

Mgr. Martina Fenclová
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Mgr. Roman Tichý
předseda školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium 
a obchodní akademie Chodov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související se jmenováním členů konkursní komise

Termín kontroly: 22.07.2013

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


56d. Optimalizace vozového parku Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 608/06/13

- bere na vědomí informaci o stavu a stáří sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

- schvaluje koncepci obnovy vozového parku Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

- schvaluje výši potřebných investičních finančních prostředků, které je nutné vynaložit z rozpočtu Zdravotnické záchranné služeb Karlovarského kraje, příspěvkové organizace a Karlovarského kraje 
na obnovu sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace v souladu se Zřizovací listinou a Pravidly pro správu majetku Karlovarského kraje

- souhlasí s přípravou realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje uveřejnění předběžného oznámení na veřejnou zakázku „Operativní leasing sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ ve Věstníku veřejných zakázek

- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje MUDr. Romanu Sýkorovi, Ph.D. připravit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Termín kontroly: březen 2014

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


