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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 20. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 8. července 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:06 do 10:55 hodin 


Přítomni:    	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, 
PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních) 	
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Navrátil
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	Ing. Divišová, Mgr. Bc. Mašek, Ing. Očenášek, Ing. Pavlas, Mgr. Pavlíková, Ing. Stefanovičová 
Zapisovatelka:      	Bc. Jana Lukášová


    Usnesení č.





A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.7.2013
RK 613/07/13
2.
Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci „Záchranný kruh“ v roce 2013
staženo
3.
Poskytnutí daru Volejbalovému sportovnímu klubu ISŠTE Sokolov
RK 614/07/13
4.
Rozpočtové změny
RK 615/07/13
5.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
RK 616/07/13
6.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro osoby 
se zdravotním postižením v Mariánské
RK 617/07/13
7.
Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary
RK 618/07/13
8.
Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov Plesná
RK 619/07/13
9.
Darovací smlouvy pro obce v Karlovarském kraji postižené povodněmi v roce 2013

RK 620/07/13
10.
Schválení smlouvy o poskytování služeb E-tržiště a aditivních služeb
RK 621/07/13
11.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II – dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D 084/2012, 
D 083/2012, KK 00124/2012-00, KK 00120/2012-00, KK 00121/2012-00, 
KK 00125/2012-00, KK 00122/2012-00, KK 00123/2012-00
RK 622/07/13
12.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji II – dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D 088/2012, D 087/2012, D 086/2012, 00116/2012-00, 00119/2012-00
RK 623/07/13
13.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 983/2012
RK 624/07/13
14.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Revitalizace nemocnice 
v Sokolově - Stavební úpravy 5. NP pavilonu E – oční odd./lůžková část - Sokolov, Slovenská č.p. 545"; - Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 625/07/13
15.
Schválení návrhu a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov“
RK 626/07/13
16.
„Revitalizace nemocnice v Sokolově – stavební úpravy objektu, pavilon B – JIP - iktová“, schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci stavby"
RK 627/07/13
17.
Zpráva z auditu operace č. OP/09/2012 akce: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací haly“ - platební výměry na penále za porušení rozpočtové kázně
RK 628/07/13
18.
Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb – dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
RK 629/07/13
19.
Žádost Dětského domova Aš, IČO 47723378, se sídlem Na Vrchu 1207/26, Aš, 352 01 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/02.0012
RK 630/07/13
20.
Žádost Tradičních řemesel Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0016
RK 631/07/13
21.
Žádost Domu kultury Ostrov, IČO 00520136, se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
RK 632/07/13
22.
Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, identifikační číslo 558/2012, ze dne 
23.10.2012, „Portál úředníka"
RK 633/07/13
23.
Prominutí pohledávky za povinnou CONGGRE s.r.o.
RK 634/07/13
24.
Prominutí pohledávky za povinným Filipem Madarasem
RK 635/07/13
25.
Prominutí vydání mobilního telefonu zn. Sony Ericsson K700i nebo zaplacení částky ve výši 3.800,-- Kč za povinným Miroslavem Pribičinem
RK 636/07/13
26.
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, za rok 2012
RK 637/07/13
27.
Navýšení rozpočtu na opravy škod na silnicích II. a III. tříd po povodních a zimě
RK 638/07/13
28.
Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na odstraňování škod na silnicích II. a III. třídy po povodních 2013
RK 639/07/13
29.
Uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy
RK 640/07/13
30.
Výsledky veřejnosprávní kontroly u dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.
RK 641/07/13
31.
Žádost obce Odrava o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou kanalizace 



RK 642/07/13
32.
Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv, v souvislosti s dostavbou kanalizační sítě v obci Nové Hamry v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje
RK 643/07/13
33.
Projekt „Cyklostezka Ohře II" - Dohoda o postoupení práv a povinností 
z Územního rozhodnutí
RK 644/07/13
34.
Schválení Dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribuční soustavy č. 8120037698 mezi Karlovarským krajem 
a společností ČEZ Distribuce, a.s. v rámci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“
RK 645/07/13
35.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna částí 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
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otvírání obálek s nabídkami
- Jmenovaná členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 646/07/13
36.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří 
a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
RK 647/07/13
37.
Chráněné bydlení v Domově pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově, příspěvková organizace
RK 648/07/13
38.
Smlouva o poskytnutí příspěvku zdravotnické záchranné službě a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Připojení výjezdových základen 
do operačního střediska ZZS KVK“ 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 649/07/13
39.
Koncept restrukturalizace rozmístění výjezdových skupin a základen Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 650/07/13
40.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Česká hlava Promo s.r.o. na setkání učňovské mládeže MACHŘI ROKU
RK 651/07/13
41.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Student Cyber Games, o.s. na soutěž „pišQworky 2013“
RK 652/07/13
42.
Určení platů ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 653/07/13
43.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele zakázky: "Nákup IT a ICT 
pro ISŠ Cheb" - první část
RK 654/07/13
44.
Změny u příspěvkových organizací vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 655/07/13
45.
Změna usnesení č. RK 584/06/13 ze dne 17. června 2013 - Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 656/07/13
46.
Revokace usnesení č. RK 194/03/13 ze dne 18. a 19. března 2013 - bod č. 16 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekce ROPu a NUTS II Severozápad
RK 657/07/13
47.
Smlouva o partnerství - realizace projektu „(Ne)tušené souvislosti"
RK 658/07/13
48.
Výsledek kontroly provedené u Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvkové organizace Karlovarského kraje a přijetí opatření k zjištěným nedostatkům
RK 659/07/13
49.
Úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 384/15 z majetku společnosti Dukat Casino s.r.o., do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje prodat pozemek p.p.č. 384/13 a části pozemků p.p.č. 482/2, 384/10, 384/12 z majetku Karlovarského kraje 
do majetku společnosti Dukat Casino s.r.o. – k.ú. Pomezí nad Ohří 
RK 660/07/13
50.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1099/4 a p.p.č. 1099/5 v k.ú. Hory u Oloví
RK 661/07/13
51.
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Loučky u Lokte a k.ú. Nové Sedlo u Lokte 
z majetku ŘSD ČR do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Loučky u Lokte a k.ú. Nové Sedlo u Lokte z majetku Karlovarského kraje do majetku ŘSD ČR
RK 662/07/13
52.
Záměr kraje prodat nemovitosti DOZP v Lubech v majetku Karlovarského kraje – budovu č.p. 731 na pozemku st.p.č.  30, budovy bez čp/če na pozemcích st.p.č. 31, 32, 33 a 35, včetně souvisejících pozemků st.p.č. 30, 31, 32, 33, 35 a p.p.č. 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 254/4, vše v k. ú. Luby II
RK 663/07/13
53.
Záměr kraje směnit pozemky p.p.č. 3179/14 v k.ú. Bečov nad Teplou, p.p.č. 1014 v k.ú. Teplička a p.p.č. 1008/1 v k.ú. Kfely u Horního Slavkova ve vlastnictví Karlovarského kraje s pozemky p.p.č. 1775/2, 1775/3, 1775/4, 3241/7, 3241/8, 3179/11 a částí p.p.č. 3241/4 v k.ú. Bečov nad Teplou ve vlastnictví Lesní společnosti Bečov, s.r.o.
RK 664/07/13
54.
Záměr kraje směnit pozemky p.p.č. 3398/2, 3399/2 v k.ú. Jindřichovice 
v Krušných horách a p.p.č. 842/3 v k.ú. Heřmanov v Krušných horách 
ve vlastnictví Karlovarského kraje s pozemky p.p.č. 2340/3 v k.ú. Jindřichovice 
v Krušných horách,  p.p.č. 563/3, 563/4 v k.ú. Heřmanov v Krušných horách 
a p.p.č. 577/2, 577/4, 577/6 a 577/7 v k.ú. Leopoldovy Hamry ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy ČR, státní podnik
RK 665/07/13
55.
Záměr Letiště Karlovy Vary s.r.o. prodat movitý majetek
RK 666/07/13
56.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 667/07/13
57.
Žádost o odprodej pozemku p.č. 593/1 v k.ú. Drahovice v majetku Karlovarského kraje
RK 668/07/13
58.
Darování movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje městu Abertamy
RK 669/07/13
59.
Darování movitých věcí společnosti DOLMEN, o. p. s., Agentuře pro chráněné bydlení
RK 670/07/13
60.
Zrušení části usnesení č. RK 1069/10/09 ze dne 22.10.2009 - schválení zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 1203/1 a p.č. 1175 v k. ú. Dolní Chodov
RK 671/07/13
61a
Poskytnutí daru příslušníkům Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
RK 672/07/13
61b
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Základní školu Kynšperk nad Ohří
RK 673/07/13
61c
Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji - technický dozor“
RK 674/07/13
61d
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
RK 675/07/13
61e
Modernizace vybavení domova mládeže příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice
RK 676/07/13
61f
Uzavření pojistné smlouvy na pojištění putovní výstavy






RK 677/07/13
61ga
Zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice
RK 678/07/13
61gb
„Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice; - Schválení formy zadávacího řízení, subjektů k obeslání výzvou, hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
RK 679/07/13













PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

PhDr. Oleg Kalaš v. r.
ověřovatel
 		 	                
   

























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PhDr. Olega Kalaše
- JUDr. Václava Sloupa

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 61a)	Poskytnutí daru příslušníkům Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje

bod č. 61b)	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Základní školu Kynšperk nad Ohří

bod č. 61c)	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji - technický dozor“

bod č. 61d)	Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb

bod č. 61e)	Modernizace vybavení domova mládeže příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice

bod č. 61f)	Uzavření pojistné smlouvy na pojištění putovní výstavy

bod č. 61ga)	Zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice

bod č. 61gb)	„Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice; - Schválení formy zadávacího řízení, subjektů k obeslání výzvou, hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise     

Staženo z programu:

bod č. 2) 	Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci „Záchranný kruh“ v roce 2013


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.7.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 613/07/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.7.2013 s připomínkou uvedenou v zápise

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci „Záchranný kruh“ v roce 2013

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


3. Poskytnutí daru Volejbalovému sportovnímu klubu ISŠTE Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 614/07/13

- souhlasí s udělením daru ve výši 30.000,-- Kč Volejbalovému sportovnímu klubu ISŠTE Sokolov

Termín kontroly: 16.09.2013

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


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 615/07/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 230/2013 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 49.002,83 Kč (1.908,21 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Propagace česko - bavorského geoparku, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 231/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 59.685,-- Kč na úhradu nájemného za pozemky dotčené stavbou 
a související s přípravou projektu Informačně vzdělávací středisko. Projekt je připravován k realizaci 
a financování v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.3 - Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita c - Vybudování a podpora informačně vzdělávacích středisek. 

Rozpočtovou změnu č. 232/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku přijatého penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.949,-- Kč u projektu Návrat 
k technickým oborům, realizovaného Základní a mateřskou školou Dolní Žandov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 233/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku přijatého penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 27.674,-- Kč u projektu Přírodovědné obory na základních školách, realizovaného Základní školou Karlovy Vary 1. máje, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 234/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 6.650.000,-- Kč, kde na základě schváleného rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 usnesením Zastupitelstva č. ZK 354/12/12 ze dne 13.12.2012 byla schválena pro příspěvkové organizace 
v oblasti sociálních věcí dotace do investičního fondu na akci „Kogenerace- plynová kotelna“. Finanční prostředky budou použity jako dotace do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu na projekt „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií“ v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 2.045.842,-- Kč a na realizaci evakuačního výtahu ve výši 4.604.158,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 235/2013 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 5.427,41 Kč (211,43 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 1.236,78 Kč (48,18 EUR) a investiční účelové dotace ve výši 
4.190,63 Kč (163,25 EUR) z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 236/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu odboru zdravotnictví, příspěvky cizím subjektům, Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 190.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Fakultní nemocnici Plzeň na provoz Národního onkologického registru okresu Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 237/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 44.206,90 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Podpora vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, realizovaného městem Sokolov, 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. 238/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 16.900,-- Kč (investiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Znovuoživení dávných řemesel a tradic-cestou z minulosti do současnosti, realizovaného Základní 
a mateřskou školou Oloví okr. Sokolov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 239/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 21.044,73 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků, realizovaného 3. základní školou Cheb, Malé Náměstí 3, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 240/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky celkem ve výši 95.825,70 Kč, z toho vratka neinvestičních prostředků ve výši 
79.825,70 Kč a investičních prostředků ve výši 16.000,-- Kč v rámci závěrečného vyúčtování projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků, realizovaného Základní školou Karlovy Vary, Krušnohorská 11, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 241/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.011,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Základní škola a mateřská škola Plesná, Školní 254, Plesná ve výši 2.160,-- Kč a Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, Aš ve výši 
851,-- Kč jako vratka prostředků za rok 2011 a 2012. Jedná se o vratku přeplatku na sociálním pojištění. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 242/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 2.667,-- Kč do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl Karlovarskému kraji vyměřen na základě mylně provedené platby v rámci realizace projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách realizovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 243/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 120.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov ve výši 40.000,-- Kč, Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov ve výši 40.000,-- Kč a Integrovanou střední školu Cheb ve výši 40.000,-- Kč na zajištění akce „Výstava škol 2014“.

Rozpočtovou změnu č. 244/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 15.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro obecní školu Základní uměleckou školu Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí a reprezentací Karlovarského kraje na 7. ročníku celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“.

Rozpočtovou změnu č. 245/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku přijatého penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 116,-- Kč u projektu Adaptační kempy, realizovaného Odborným učilištěm Horní Slavkov v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 246/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.351.370,80 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 Gymnázium a obchodní akademii Chodov ve výši 403.833,60 Kč, Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum ve výši 704.644,80 Kč a Střední školu živnostenskou Sokolov ve výši 1.242.892,40 Kč.

Rozpočtovou změnu č. 247/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 244.240,92 Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělskou školu Dalovice za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov.


Rozpočtovou změnu č. 248/2013
- přesun rozpočtových prostředků do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 400.000,-- Kč, z toho částka 200.000,-- Kč z rozpočtu tohoto odboru a částka 200.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro Libora Baláka – Karlovarské hudební divadlo jako neinvestiční příspěvek na podporu projektu „Koncepce divadelní tvorby pro děti a mládež v Karlovarském kraji“.

Rozpočtovou změnu č. 249/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní uměleckou školu Antonína Dvořáka Karlovy Vary na realizaci projektu: „Krajské kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2013“

Rozpočtovou změnu č. 250/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v rámci finančního vypořádání Karlovarského kraje 
se státním rozpočtem za rok 2012 zapojením financování z finančního vypořádání Karlovarského kraje 
za rok 2012, přijaté v roce 2012 ve výši 889.285,57 Kč a  příjmů z vratek v rámci finančního vypořádání za rok 2012, přijaté v roce 2013 ve výši 3.286.895,68 Kč, celkem ve výši 4.176.181,25 Kč a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 138/06/13 ze dne 13.6.2013, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2012
 
Rozpočtovou změnu č. 251/2013
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 39.210,-- Kč na základě snížení odvodu 
z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Karlovarské agentury rozvoje a podnikání a následné snížení provozního příspěvku této organizaci. Důvodem je využití nového služebního vozidla formou operativního leasingu nikoliv pořízení nového.

Rozpočtovou změnu č. 252/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 2.792.243,31 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 253/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 585.349,41 z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 254/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 499.331,30 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 255/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 11.021.520,-- Kč zapojením příjmů – daně 
z příjmů právnických osob placené Karlovarským krajem za rok 2012 do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje, odkud je tato daň hrazena

Rozpočtovou změnu č. 256/2013
 - zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 400.000,-- Kč na záchranný archeologický výzkum pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary ( 150.000,-- Kč ) a Muzeum Cheb ( 250.000,-- Kč)

Rozpočtovou změnu č. 257/2013 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 916.782,48 Kč (35.506,68 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 3.729,44 Kč (144.44 EUR) a investiční účelové dotace ve výši 913.053,04 Kč (35.362,24 EUR) z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 258/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 117.960,36 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Moderní výuka = budoucnost pro vzdělání, realizovaného Základní a mateřskou školou Hazlov, 
v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 259/2013
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření za rok 2012 do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2013 ve výši 1.889.057,32 Kč. Jedná 
se o daň z přidané hodnoty jako vyměřená přenesená daňová povinnost za prosinec 2012, která byla uhrazena finančnímu úřadu v lednu 2013.

Rozpočtovou změnu č. 260/2013
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ±  57.000,-- Kč. Jedná 
se o  neinvestiční příspěvek pro organizaci Kotec, o.s., na poskytování sociální služby kontaktní centrum Cheb. 

Rozpočtovou změnu č. 261/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 180.000,-- Kč. Jedná 
se o neinvestiční příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013 pro jednotlivé příjemce (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 262/2013
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.142,-- Kč z důvodu snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje 
a snížení odvodu z investičního fondu této organizace do rozpočtu Karlovarského kraje ve stejné výši

Rozpočtovou změnu č. 263/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 7.770,80 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Zvyšováním kvality pedagogů ke zvyšování kvality výuky, realizovaného Střední školou živnostenskou Sokolov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 264/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 604.339,60 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 příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium 
a obchodní akademii Mariánské Lázně.
Rozpočtovou změnu č. 265/2013
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
do rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2013 ve výši 66.886,40 Kč na akce hrazené ze sociálního fondu

Rozpočtovou změnu č. 266/2013
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2013 ve výši 247.500, -- Kč na Koncepci běžeckého lyžování – Slavkovský les a zhodnocení potenciálu

Rozpočtovou změnu č. 267/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 1.845.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury 
v Karlovarském kraji“ z neinvestičních na investiční.

Rozpočtovou změnu č. 268/2013
 - zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 430.760,-- Kč pro organizaci 2 M STUDIO s.r.o.. Prostředky budou využity jako doplatek na základě Smlouvy o dílo, kde předmětem plnění je zhotovení krátkých tematických videí.

Rozpočtovou změnu č. 269/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 250.000,-- Kč z titulu přijetí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ do rozpočtu oddělení kultury Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na projekt: „Děti, mládež a kultura“

Rozpočtovou změnu č. 270/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 25.928.589,-- Kč. Jedná se o posílení finančních prostředků 
po 1. úpravě rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 4.424.294,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 21.504.295,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 271/2013
- změna charakteru finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 14.416,-- Kč z důvodu vrácení přeplatku za odběr podzemních vod subjektu KMS Kraslická městská společnost s.r.o., na základě rozhodnutí celního úřadu  

Rozpočtovou změnu č. 272/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 265.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2013“

Termín kontroly: 19.08.2013

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





5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 616/07/13

- schvaluje převod finančních prostředků příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary ve výši 200.000,-- Kč z rezervního fondu do investičního na dofinancování nákladů 
na nákup myčky do kuchyně domova mládeže

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary ve výši cca 900.000,-- Kč na financování nákupu myčky do kuchyně domova mládeže

Zodpovídá:
Mgr. Ladislav Novák, ředitel příspěvkové organizace Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 617/07/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 1.400.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské 
na rekonstrukce a opravy Domova v roce 2013

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na rekonstrukce a opravy Domova v roce 2013

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


7. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 618/07/13

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary ve výši 65.668,-- Kč na dofinancování investiční akce „Panelové systémy včetně nových interiérových prvků 
pro novou expozici galerijních sbírek k 60. jubileu galerie"

Zodpovídá:
Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace


8. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 619/07/13

- schvaluje změnu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu ve výši 119.040,-- Kč ze schválené akce „Nákup automobilu - 9 místný, pro přepravu dětí" na zpracování projektové dokumentace 
na odizolování a odvlhčení budovy dětského domova

Zodpovídá:
Mgr. Libuše Hoyerová, ředitelka příspěvkové organizace Dětského domova Plesná


9. Darovací smlouvy pro obce v Karlovarském kraji postižené povodněmi v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 620/07/13

- schvaluje účelový finanční dar pro město Kraslice ve výši 35.239,-- Kč, účelový finanční dar pro obec Nové Hamry ve výši 25.000,-- Kč a účelový finanční dar pro obec Milíkov ve výši 26.075,-- Kč, a to 
na odstranění následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 ve všech shora uvedených případech

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Kraslice ve výši 
35.239,-- Kč, darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Nové Hamry ve výši 25.000,-- Kč 
a darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Milíkov ve výši 26.075,-- Kč

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 621/07/13

- schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb E-tržiště a aditivních služeb dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí podpisem Smlouvy o poskytování služeb E-tržiště 
a aditivních služeb

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


11. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II – dodatek č. 1 ke smlouvě 
o realizaci grantového projektu evid. č. D 084/2012, D 083/2012, KK 00124/2012-00, KK 00120/2012-00, KK 00121/2012-00, KK 00125/2012-00, KK 00122/2012-00, KK 00123/2012-00

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 622/07/13

- schvaluje znění dodatků č. 1, kterými se upravují smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.19 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci grantu:
-	Základní škola Rotava, okres Sokolov
-	Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
-	Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace
-	Gymnázium Cheb
-	Erudito, o.s.
-	Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
-	Rytmus o.s.
-	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- schvaluje uzavření dodatků č. 1, kterými se upravují smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního CZ.1.07/1.2.19 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci grantu:
-	Základní škola Rotava, okres Sokolov
-	Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
-	Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace
-	Gymnázium Cheb
-	Erudito, o.s.
-	Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace
-	Rytmus o.s.
-	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

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 
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II – dodatek č. 1 
ke smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D 088/2012, D 087/2012, D 086/2012, 00116/2012-00, 00119/2012-00

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 623/07/13

- schvaluje znění dodatků č. 1, kterými se upravují smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.42 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemci grantu:
-	Gymnáziem Sokolov a Krajským vzdělávacím centrem,
-	Základní školou a Základní uměleckou školou Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvkovou organizací,
-	Základní školou Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary,
-	Základní uměleckou školou Sokolov, Staré náměstí 37 a
-	Integrovanou střední školou Cheb

- schvaluje uzavření dodatků č. 1, kterými se upravují smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního CZ.1.07/1.3.42 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem 
a příjemci grantu:
-	Gymnáziem Sokolov a Krajským vzdělávacím centrem,
-	Základní školou a Základní uměleckou školou Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvkovou organizací,
-	Základní školou Ostrov, Masarykova 1289, okres Karlovy Vary,
-	Základní uměleckou školou Sokolov, Staré náměstí 37 a
-	Integrovanou střední školou Cheb

Termín kontroly: 02.09.2013

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


13. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 983/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 624/07/13

- schvaluje znění Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu ev. č. 
D 983/2013 v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a ARPIS a.s.

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu ev. č. 
D 983/2012 v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a ARPIS a.s.

Termín kontroly: 16.09.2013

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


14. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Revitalizace nemocnice v Sokolově - Stavební úpravy 5. NP pavilonu E – oční odd./lůžková část - Sokolov, Slovenská č.p. 545";  - Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek 
s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 625/07/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově - Stavební úpravy 5. NP pavilonu E – oční odd./lůžková část - Sokolov, Slovenská č.p. 545"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově - Stavební úpravy 5. NP pavilonu E – oční odd./lůžková část - Sokolov, Slovenská č.p. 545"

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

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Miroslav Balatka	- náhradník: Ing. Petr Navrátil 
- člen: Ing. Edmund Janisch	- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Mgr. Jiří Holan		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Bohuslava Hajská     	- náhradník: Věra Bartůňková
- člen: Ing. Irena Šteflová	- náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 07.10.2013

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


15. Schválení návrhu a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 626/07/13

- schvaluje návrh smlouvy na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov“

- schvaluje uzavření smlouvy na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek 
k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 16.09.2013

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


16. „Revitalizace nemocnice v Sokolově – stavební úpravy objektu, pavilon B – JIP - iktová“, schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci stavby"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 627/07/13

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

- schvaluje návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě na realizaci stavby na akci „Revitalizace nemocnice 
v Sokolově – stavební úpravy objektu, pavilon B – JIP - iktová“ ze dne 17.12.2012 uzavřené mezi Karlovarským krajem a firmou BAU-STAV, a.s., Karlovy Vary

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově – stavební úpravy objektu, pavilon B – JIP - iktová“

Termín kontroly: 19.08.2013

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


17. Zpráva z auditu operace č. OP/09/2012 akce: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 
2. část – Výstavba nové odbavovací haly“ - platební výměry na penále za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 628/07/13

- bere na vědomí informaci o obdržení platebních výměrů na penále za porušení rozpočtové kázně 
a žádosti o prominutí penále

Termín kontroly: březen 2014

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


18. Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb – dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 629/07/13

- bere na vědomí uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby na akci „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ uzavřené mezi příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb a firmou Skanska a.s.

Termín kontroly: 16.09.2013

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


19. Žádost Dětského domova Aš, IČO 47723378, se sídlem Na Vrchu 1207/26, Aš, 352 01 
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/02.0012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 630/07/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 574,-- Kč, tj. 517,-- Kč Dětskému domovu Aš, IČO 47723378, se sídlem Na Vrchu 1207/26, Aš

Termín kontroly: 05.08.2013

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


20. Žádost Tradičních řemesel Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0016

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 631/07/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 1.360,-- Kč, tj. 1.224,-- Kč Tradičním řemeslům Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01

Termín kontroly: 05.08.2013

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





21. Žádost Domu kultury Ostrov, IČO 00520136, se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov 
o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 632/07/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení částečné prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 100.000,-- Kč, tj. 90.000,-- Kč Domu kultury Ostrov, IČO 00520136, se sídlem Mírové nám. 733, Ostrov, 363 01

Termín kontroly: 05.08.2013

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


22. Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, identifikační číslo 558/2012, ze dne 23.10.2012, „Portál úředníka"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 633/07/13

- schvaluje znění předloženého dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012, ev. č. 558/2012, „Portál úředníka"

- schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 23.10.2012, ev. č. 558/2012, „Portál úředníka"

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


23. Prominutí pohledávky za povinnou CONGGRE s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 634/07/13

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 1.500,-- Kč za povinnou CONGREE s.r.o., 
se sídlem Chebská 1939, 356 11 Sokolov, IČO 26367017

Termín kontroly: 16.09.2013

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


24. Prominutí pohledávky za povinným Filipem Madarasem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 635/07/13

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 2.000,-- Kč za povinným Filipem Madarasem, trvale bytem Vojkovice 130, 277 44 Vojkovice, IČO 45893586

Termín kontroly: 16.09.2013

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

25. Prominutí vydání mobilního telefonu zn. Sony Ericsson K700i nebo zaplacení částky ve výši 3.800,-- Kč za povinným Miroslavem Pribičinem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 636/07/13

- souhlasí s prominutím vydání mobilního telefonu zn. Sony Ericsson K700i nebo zaplacení částky 
ve výši 3.800,-- Kč za povinným Miroslavem Pribičinem, bytem Sadová 961/40, t.č. ve Věznici Horní Slavkov

Termín kontroly: 18.11.2013

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


26. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, za rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 637/07/13

- bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2012

Termín kontroly: 02.09.2013

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


27. Navýšení rozpočtu na opravy škod na silnicích II. a III. tříd po povodních a zimě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 638/07/13

- schvaluje navýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci pro rok 2013 o 10 mil. Kč na opravy silnic poškozených povodní a zimním obdobím

- ukládá odboru ekonomickému uvolnit částku ve výši 10 mil. Kč jako příspěvek Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci na opravy poškozených silnic II. a III. tříd povodní 
a zimním období

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci předložit 
po uskutečněných opravách poškozených silnic II. a III. tříd povodní a zimním období Radě Karlovarského kraje zprávu o místech, rozsahu a finančních nákladech oprav včetně zdroje jejich financování

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

28. Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na odstraňování škod 
na silnicích II. a III. třídy po povodních 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 639/07/13

- schvaluje uzavření Smlouvy č. 35V/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 ke krytí škod na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji způsobených povodněmi v červnu 2013 v celkové výši 8,1 mil. Kč dle předloženého návrhu

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro dopravu, silniční hospodářství a regionální rozvoj Ing. Petra Navrátila podpisem této Smlouvy č. 35V/2013

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k odstranění škod na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji způsobených povodněmi v červnu 2013 a pověřuje jej podpisem Smlouvy č. 35V/2013 se Státním fondem dopravní infrastruktury

Termín kontroly: 02.12.2013

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


29. Uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel 
na silnicích II. a III. třídy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 640/07/13

- schvaluje příkazní smlouvu k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. 
a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel 
na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje se společností Centrum služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

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


30. Výsledky veřejnosprávní kontroly u dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 641/07/13

- bere na vědomí výsledky a závěry z veřejnosprávní kontroly zaměřené na věcné a finanční použití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje, plynoucích ze smlouvy o závazku veřejné služby veřejnou linkovou osobní dopravou na zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, provedené u dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. za období let 2007 - 2008

- souhlasí s nevyhověním žádosti dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s o prominutí smluvní pokuty 
ve výši 50.000,-- Kč, za porušení smluvních povinností plynoucích z uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství informovat dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o zamítavém rozhodnutí Rady Karlovarského kraje

Termín kontroly: 07.10.2013

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


31. Žádost obce Odrava o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv 
v souvislosti se stavbou kanalizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 642/07/13

- souhlasí s prominutím jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti 
se stavbou „Odrava ČOV a kanalizace“ za podmínky uzavření darovací smlouvy, týkající se bezúplatného převodu silnice III/00634 v úseku od křižovatky se silnicí III/21211 po konec silnice v Mostově, z majetku Karlovarského kraje do vlastnictví obce Odrava

Termín kontroly: 16.12.2013

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


32. Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv, v souvislosti s dostavbou kanalizační sítě v obci Nové Hamry v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 643/07/13

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

Termín kontroly: 02.09.2013

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


33. Projekt „Cyklostezka Ohře II" - Dohoda o postoupení práv a povinností z Územního rozhodnutí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 644/07/13

- schvaluje Dohodu o postoupení práv a povinností z Územního rozhodnutí změnou stavebníka 
v souvislosti s přeložkou vysokého napětí v rámci projektu „Cyklostezka Ohře II"

- pověřuje hejtmana podpisem Dohody o postoupení práv a povinností z Územního rozhodnutí změnou stavebníka v souvislosti s přeložkou vysokého napětí v rámci projektu „Cyklostezka Ohře II"

Termín kontroly: 02.09.2013

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


34. Schválení Dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribuční soustavy č. 8120037698 mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s. 
v rámci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 645/07/13

- schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribuční soustavy č. 8120037698 v rámci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribuční soustavy č. 8120037698 v rámci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje 
a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribuční soustavy č. 8120037698 v rámci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s.

Termín kontroly: 07.10.2013

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


35. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna částí 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
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otvírání obálek s nabídkami
- Jmenovaná členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 646/07/13

- schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „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

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „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

- jmenuje členy komise pro otvírání obálek s nabídkami:
- člen: Lenka Wohlrabová           - náhradník: Dagmar Malinková
- člen: Pavlína Orgoníková          - náhradník: Eliška Valentová
- člen: Jana Papajíková                - náhradník: Vendula Nacházelová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	        - náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Ing. Václav Živný                   - náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Ing. Tomáš Svoboda               - náhradník: Václav Černý
- člen: MUDr. Jan Svoboda               - náhradník: Hana Hozmanová
- člen: Mairingerová Kateřina, DiS.  - náhradník: Wýstrachová Nikol
- člen: Wohlrabová Lenka                 - náhradník: Papajiková Jana
- člen: Jiří Kvak                                 - náhradník: Bc. Olga Vokáčová

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace


36. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: „Zateplení střešního 
a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 647/07/13

- schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“ 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově 
pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Šárka Drahokoupilová	    - náhradník: Bc. Olga Vokáčová
- člen: Kateřina Mairingerová        - náhradník: Ing. Jana Pilařová
- člen: Mgr. Radka Müllerová	    - náhradník: Marcel Býna

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen:  Bc. Miloslav Čermák	         - náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Ing. Václav Živný	         - náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Ing. Tomáš Svoboda	         - náhradník: Václav Černý
- člen: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný  - náhradník: Mgr. Jiří Holan
- člen: Šárka Drahokoupilová	         - náhradník: Bc. Olga Vokáčová
- člen: Kateřina Mairingerová	         - náhradník: Ing. Jana Pilařová
- člen: Mgr. Radka Müllerová	         - náhradník: Marcel Býna

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Mgr. Radka Müllerová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace


37. Chráněné bydlení v Domově pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 648/07/13

- schvaluje snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, ze stávajícího počtu 110 lůžek na 103 lůžek

- schvaluje stanovení kapacity sociální služby chráněné bydlení poskytované v Domově pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace na 43 lůžek

- schvaluje ukončení platnosti svého usnesení č. RK 178/02/11 ze dne 18.2.2013, kterým schválila ukončení přijímání nových uživatelů do Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace a do Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, a to pro Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace s účinností od 8.7.2013

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace










38. Smlouva o poskytnutí příspěvku zdravotnické záchranné službě a příprava zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku: „Připojení výjezdových základen do operačního střediska ZZS KVK“ 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 649/07/13

- schvaluje na základě usnesení Zastupitelstva č. ZK 98/04/13 ze dne 18.4.2013, smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchranou službou Karlovarského kraje na financování vybavení Zdravotnické záchranné služby informačními 
a komunikačními technologiemi v rámci akce „Připojení výjezdových základen do operačního střediska ZZS KVK“ pro zajištění kompatibility výjezdových základen s projektem Karlovarského kraje reg. číslo CZ 1.06/3.4.00/11.07835 Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologií pro příjem TV ve výši: 3.700.000,-- Kč

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku: „Připojení výjezdových základen 
do operačního střediska ZZS KVK“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Připojení výjezdových základen do operačního střediska ZZS KVK“

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

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda 
- člen: Ing. Petr Navrátil	- náhradník: Bc. Pavel Čekan
- člen: Ing. Karel Jakobec    	- náhradník: Mgr. Petr Zahradníček
- člen: Věra Bartůňková     	- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Ing. Alena Šalátová	- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Petr Kulda                - náhradník: Mgr. Davidl Steindl

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


39. Koncept restrukturalizace rozmístění výjezdových skupin a základen Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 650/07/13

- schvaluje návrh Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje ve věci změn v síti a organizaci výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

40. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Česká hlava Promo s.r.o. na setkání učňovské mládeže MACHŘI ROKU

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 651/07/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Česká hlava Promo s.r.o. ve výši 5.000,-- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací setkání učňovské mládeže MACHŘI ROKU včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 16.12.2013

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


41. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Student Cyber Games, o.s. na soutěž „pišQworky 2013“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 652/07/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Student Cyber Games, o.s. ve výši 15.000,-- Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací soutěže „pišQworky 2013“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: únor 2014

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


42. Určení platů ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 653/07/13

- určuje plat následujícím ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem s účinností od 1.srpna 2013 dle návrhu platových výměrů 
Mgr. Petru Jelínkovi, Gymnázium a střední odborná škola Aš, 
Mgr. Bc. Miloslavu Pelcovi, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně,
Mgr. Bohuslavu Peroutkovi, Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary,
Mgr. Josefu Dvořáčkovi, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek,
Mgr. Jaroslavu Šafránkovi, Gymnázium Ostrov,
Ing. Pavlu Žemličkovi, Střední průmyslová škola Ostrov,
Mgr. Iloně Medunové, Střední škola živnostenská Sokolov,
Mgr. Martině Kheilové, Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary,
Mgr. Anně Židův, Dětský domov Aš,
Mgr. Bc. Vidoru Mandelíkovi, Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

Termín kontroly: 16.09.2013

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


43. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele zakázky: „Nákup IT a ICT pro ISŠ Cheb" - první část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 654/07/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Nákup IT a ICT pro ISŠ Cheb" - první část. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče VUJO s.r.o., s nabídkovou cenou 295.300,-- Kč bez DPH.

- pověřuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb podpisem kupní smlouvy s vítězem soutěže VUJO s.r.o., s nabídkovou cenou 295.300,-- Kč bez DPH 
po marném uplynutí lhůt pro k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 16.09.2013

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


44. Změny u příspěvkových organizací vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 655/07/13

- schvaluje s účinností od 1. září 2013 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 
66-53-H/01 Operátor skladování, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, z 32 na 102

- schvaluje s účinností od 1. září 2013 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává právnická osoba Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, z 15 na 20

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostmi zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy podpisem žádostí zřizovatele o zápis změn 
v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 02.09.2013

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





45. Změna usnesení č. RK 584/06/13 ze dne 17. června 2013 - Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 656/07/13

- mění část svého usnesení č. RK 584/06/13 ze dne 17. června 2013, kterým jmenovala 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, v tom smyslu, že nahrazuje jméno Mgr. Bohumil Peroutka jménem Mgr. Bohuslav Peroutka

Termín kontroly: 05.08.2013

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


46. Revokace usnesení č. RK 194/03/13 ze dne 18. a 19. března 2013 - bod č. 16 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekce ROPu a NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 657/07/13

- revokuje usnesení rady kraje č. RK 194/03/13 ze dne 18. a 19. března 2013, a to tak, že ruší okamžité pozastavení požadavků na výdaje projektu ve fázi přípravy a ve fázi počátku realizace a u jmenovaného projektu č. 5 „Cíl 3 - Zachování vzpomínek pro budoucnost ISŠ Cheb" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

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


47. Smlouva o partnerství - realizace projektu „(Ne)tušené souvislosti"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 658/07/13

- schvaluje partnerství mezi Karlovarským krajem a Národním památkovým ústavem, generálním ředitelstvím, ve věci realizace projektu „(Ne)tušené souvislosti" v Karlovarském kraji včetně Smlouvy 
o partnerství dle návrhu

- 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: 16.12.2013

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






48. Výsledek kontroly provedené u Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvkové organizace Karlovarského kraje a přijetí opatření k zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 659/07/13

- bere na vědomí závěry z veřejnoprávní kontroly č. j. 373/KN/12 provedené Odborem kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje u Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvkové organizace Karlovarského kraje

- ukládá Galerii 4 - galerii fotografie, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, odvod do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně tím, že použila prostředky z Fondu kulturních 
a sociálních potřeb na jiný účel v celkové výši 1.500,15 Kč

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

- ukládá odboru kultury, památkové péči, lázeňství a cestovního ruchu informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení

Termín kontroly: 19.08.2013

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


49. Úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 384/15 z majetku společnosti Dukat Casino s.r.o., 
do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje prodat pozemek p.p.č. 384/13 a části pozemků p.p.č. 482/2, 384/10, 384/12 z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Dukat Casino s.r.o. – k.ú. Pomezí nad Ohří 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 660/07/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 384/15, která byla oddělena geometrickým plánem č. 260-40/2013 z původního pozemku 
p.p.č. 384/15 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 384/26 o výměře 94 m2 v k.ú. 
a obci Pomezí nad Ohří formou kupní smlouvy mezi společností Dukat Casino s.r.o., se sídlem Pomezí nad Ohří 53, PSČ 350 02 Cheb, IČO 26174286, 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 kupní cenu 11.280,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti Dukat Casino s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 482/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 260-40/2013 z původního pozemku p.p.č. 482/2 a označena jako jeho díl „e“ 
o výměře 195 m2, část pozemku p.p.č. 384/10, která byla oddělena stejným geometrickým plánem 
z původního pozemku p.p.č. 384/10 a označena jako jeho díl „c“ o výměře 35 m2, část pozemku 
p.p.č. 384/12, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 384/12 
a označena jako jeho díl „d“ o výměře 24 m2 a pozemek p.p.č. 384/13 o výměře 29 m2, vše v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) 
a společností Dukat Casino s.r.o., se sídlem Pomezí nad Ohří 53, PSČ 350 02 Cheb, IČO 26174286, zastoupenou panem Aloisem Slezáčkem, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za kupní cenu 33.960,-- Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat uvedené pozemky na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Dukat Casino s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.p.č. 482/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 260-40/2013 z původního pozemku p.p.č. 482/2 
a označena jako jeho díl „e“ o výměře 195 m2, části pozemku p.p.č. 384/10, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 384/10 a označena jako jeho díl „c“ o výměře 35 m2, části pozemku p.p.č. 384/12, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 384/12 a označena jako jeho díl „d“ o výměře 24 m2 a pozemku p.p.č. 384/13 o výměře 29 m2, vše 
v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností Dukat Casino s.r.o., se sídlem Pomezí nad Ohří 53, PSČ 350 02 Cheb, IČO 26174286, zastoupenou panem Aloisem Slezáčkem, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za kupní cenu 33.960,-- Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat uvedené pozemky na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Dukat Casino s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uložit řediteli Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

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


50. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1099/4 
a p.p.č. 1099/5 v k.ú. Hory u Oloví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 661/07/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 1099/4 o výměře 262 m2 a p.p.č. 1099/5 o výměře 16 m2 v k.ú. Hory u Oloví a obci Oloví, formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních 
Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako prodávající na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za kupní cenu 19.460,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, 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. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Loučky u Lokte a k.ú. Nové Sedlo u Lokte z majetku ŘSD ČR do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Loučky u Lokte a k.ú. Nové Sedlo u Lokte z majetku Karlovarského kraje do majetku ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 662/07/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
p.č. 449/9 o výměře 2364 m2, 449/12 o výměře 77 m2, 449/18 o výměře 448 m2, 449/23 o výměře 546 m2, 449/24 o výměře 580 m2, 449/27 o výměře 2543 m2, 852/43 o výměře 265 m2, 852/46 o výměře 78 m2, 852/48 o výměře 45 m2, 852/49 o výměře 17 m2, 852/102 o výměře 67 m2, 852/103 o výměře 2 m2, vše 
v k.ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo, pozemků p.č. 1357/11 o výměře 5666 m2, 1357/13 o výměře 583 m2, 1357/26 o výměře 27 m2, 1357/27 o výměře 69 m2, 1357/28 o výměře 939 m2, 1360/4 o výměře 924 m2, 1360/5 o výměře 1977 m2, 1360/8 o výměře 447 m2, 1360/9 o výměře 27 m2, 1360/11 o výměře 395 m2, 1360/15 o výměře 42 m2, 1373/4 o výměře 160 m2, 1373/5 o výměře 750 m2, 1373/6 o výměře 
31 m2, 1373/7 o výměře 786 m2,  části pozemku p.č. 1407/12, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 637-259/2011 z původního pozemku p.č. 1407/12 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1407/24 o výměře 13 m2, části pozemku p.č. 1407/14, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 637-259/2011 z původního pozemku p.č. 1407/14 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1407/25 o výměře 54 m2 a části pozemku p.č. 1407/18, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 637-259/2011 z původního pozemku p.č. 1407/18 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1407/26 o výměře 31 m2,  vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo formou darovací smlouvy mezi Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 
PSČ 145 05, IČO 65993390 (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 České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR 
do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 449/3 o výměře 10518 m2, 449/13 o výměře 518 m2, vše v k.ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo, pozemky p.č. 1357/14 o výměře 637 m2, 1357/15 o výměře 21 m2, 1360/6 o výměře 9 m2, 1360/12 o výměře 17 m2, 1360/13 o výměře 
40 m2, 1407/8 o výměře 117 m2, 1407/17 o výměře 9 m2, 1407/20 o výměře 83 m2, 1407/21 o výměře 
36 m2 a  část pozemku p.č. 1360/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 648-13/2013 
z původního pozemku p.č. 1360/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1360/16 
o výměře 25 m2, vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČO 65993390 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 
p.č. 449/3 o výměře 10518 m2, 449/13 o výměře 518 m2, vše v k.ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo, pozemků p.č. 1357/14 o výměře 637 m2, 1357/15 o výměře 21 m2, 1360/6 o výměře 9 m2, 1360/12 
o výměře 17 m2, 1360/13 o výměře 40 m2, 1407/8 o výměře 117 m2, 1407/17 o výměře 9 m2, 1407/20 
o výměře 83 m2, 1407/21 o výměře 36 m2 a  části pozemku p.č. 1360/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 648-13/2013 z původního pozemku p.č. 1360/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1360/16 o výměře 25 m2, vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČO 65993390 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR

- 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

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


52. Záměr kraje prodat nemovitosti DOZP v Lubech v majetku Karlovarského kraje – budovu 
č.p. 731 na pozemku st.p.č.  30, budovy bez čp/če na pozemcích st.p.č. 31, 32, 33 a 35, včetně souvisejících pozemků st.p.č. 30, 31, 32, 33, 35 a p.p.č. 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 254/4, vše 
v k. ú. Luby II

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 663/07/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat následující nemovitosti:

- budova č.p. 731 na pozemku st.p.č. 30
- budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 31
- budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 32
- budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 33
- budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 35
- pozemek st.p.č. 30 o výměře 383 m2
- pozemek st.p.č. 31 o výměře 21 m2
- pozemek st.p.č. 32 o výměře 30 m2
- pozemek st.p.č. 33 o výměře 240 m2
- pozemek st.p.č. 35 o výměře 118 m2
- pozemek p.p.č. 51/1 o výměře 3854 m2
- pozemek p.p.č. 51/2 o výměře 1438 m2
- pozemek p.p.č. 51/3 o výměře 2942 m2
- pozemek p.p.č. 51/4 o výměře 7163 m2
- pozemek p.p.č. 51/5 o výměře 277 m2
- pozemek p.p.č. 51/6 o výměře 639 m2
- pozemek p.p.č. 254/4 o výměře 2314 m2

vše v k.ú. Luby II.

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


53. Záměr kraje směnit pozemky p.p.č. 3179/14 v k.ú. Bečov nad Teplou, p.p.č. 1014 v k.ú. Teplička a p.p.č. 1008/1 v k.ú. Kfely u Horního Slavkova ve vlastnictví Karlovarského kraje s pozemky p.p.č. 1775/2, 1775/3, 1775/4, 3241/7, 3241/8, 3179/11 a částí p.p.č. 3241/4 v k.ú. Bečov nad Teplou 
ve vlastnictví Lesní společnosti Bečov, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 664/07/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje 
(tj. pozemky p.p.č. 3179/14 o výměře 60 m2 v k.ú. a obci Bečov nad Teplou, p.p.č. 1014 o výměře 
6600 m2 v k.ú. a obci Teplička a p.p.č. 1008/1 o výměře 5354 m2 v k.ú. Kfely u Horního Slavkova a obci Horní Slavkov) s nemovitostmi ve vlastnictví Lesní společnosti Bečov, s.r.o. (tj. pozemky p.p.č. 1775/2 
o výměře 681 m2, p.p.č. 1775/3 o výměře 870 m2, p.p.č. 1775/4 o výměře 823 m2, p.p.č. 3241/7 o výměře 1003 m2, p.p.č. 3241/8 o výměře 24 m2, p.p.č. 3179/11 o výměře 142 m2 a část pozemku p.p.č. 3241/4, která byla oddělena geometrickým plánem č. 613-20/2013 z původního pozemku p.p.č. 3241/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3241/18 o výměře 446 m2 v k.ú. a obci Bečov nad Teplou) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné) a Lesní společností Bečov, s.r.o., se sídlem Karlovarská 305, Bečov nad Teplou, PSČ 364 64, IČO 45356165, zastoupenou Ing. Petrem Kužvartem, jednatelem (jako první směňující na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí 
ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. pozemky p.p.č. 3179/14 o výměře 60 m2 v k.ú. a obci Bečov 
nad Teplou, p.p.č. 1014 o výměře 6600 m2 v k.ú. a obci Teplička a p.p.č. 1008/1 o výměře 5354 m2 v k.ú. Kfely u Horního Slavkova a obci Horní Slavkov) s nemovitostmi ve vlastnictví Lesní společnosti Bečov, s.r.o. (tj. pozemky p.p.č. 1775/2 o výměře 681 m2, p.p.č. 1775/3 o výměře 870 m2, p.p.č. 1775/4 o výměře 823 m2, p.p.č. 3241/7 o výměře 1003 m2, p.p.č. 3241/8 o výměře 24 m2, p.p.č. 3179/11 o výměře 142 m2 
a část pozemku p.p.č. 3241/4, která byla oddělena geometrickým plánem č. 613-20/2013 z původního pozemku p.p.č. 3241/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3241/18 o výměře 
446 m2 v k.ú. a obci Bečov nad Teplou) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné) a Lesní společností Bečov, s.r.o., se sídlem Karlovarská 305, Bečov 
nad Teplou, PSČ 364 64, IČO 45356165, zastoupenou Ing. Petrem Kužvartem, jednatelem (jako první směňující na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné směnné 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


54. Záměr kraje směnit pozemky p.p.č. 3398/2, 3399/2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách 
a p.p.č. 842/3 v k.ú. Heřmanov v Krušných horách ve vlastnictví Karlovarského kraje s pozemky p.p.č. 2340/3 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách,  p.p.č. 563/3, 563/4 v k.ú. Heřmanov 
v Krušných horách a p.p.č. 577/2, 577/4, 577/6 a 577/7 v k.ú. Leopoldovy Hamry ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy ČR, státní podnik

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 665/07/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje 
(tj. pozemky p.p.č. 3398/2 o výměře 124 m2, p.p.č. 3399/2 o výměře 819 m2 v k.ú. Jindřichovice 
v Krušných horách a obci Jindřichovice a p.p.č. 842/3 o výměře 1674 m2 v k.ú. Heřmanov v Krušných horách a obci Jindřichovice) s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření 
pro Lesy České republiky, státní podnik (tj. pozemky p.p.č. 2340/3 o výměře 447 m2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a obci Jindřichovice, p.p.č. 563/3 o výměře 11 m2, p.p.č. 563/4 o výměře 2005 m2 
v k.ú. Heřmanov v Krušných horách a obci Jindřichovice, p.p.č. 577/2 o výměře 6 m2, p.p.č. 577/4 
o výměře 13 m2, p.p.č. 577/6 o výměře 258 m2 a p.p.č. 577/7 o výměře 213 m2 v k.ú. Leopoldovy Hamry a obci Krajková) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na  na straně jedné) a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové (jako první směňující na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitostí 
ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. pozemky p.p.č. 3398/2 o výměře 124 m2, p.p.č. 3399/2 o výměře 819 m2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a obci Jindřichovice a p.p.č. 842/3 o výměře 1674 m2 
v k.ú. Heřmanov v Krušných horách a obci Jindřichovice) s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodaření pro Lesy České republiky, státní podnik (tj. pozemky p.p.č. 2340/3 o výměře 
447 m2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a obci Jindřichovice, p.p.č. 563/3 o výměře 11 m2, 
p.p.č. 563/4 o výměře 2005 m2 v k.ú. Heřmanov v Krušných horách a obci Jindřichovice, p.p.č. 577/2 
o výměře 6 m2, p.p.č. 577/4 o výměře 13 m2, p.p.č. 577/6 o výměře 258 m2 a p.p.č. 577/7 o výměře 
213 m2 v k.ú. Leopoldovy Hamry a obci Krajková) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné) a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové (jako první směňující na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedené nemovitosti ve svém vlastnictví na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné směnné 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


55. Záměr Letiště Karlovy Vary s.r.o. prodat movitý majetek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 666/07/13

- bere na vědomí oznámení záměru společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., prodat movitý majetek 
ve vlastnictví Karlovarského kraje v souladu se zněním čl. VII. odst. 5. písm. i) Smlouvy o nájmu podniku – Letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního letiště Karlovy Vary. Jedná 
se o havarované vozidlo Škoda Octavia FM6, v pořizovací hodnotě 653.700,-- Kč, které bylo uvedeno 
do provozu v roce 2004.

- souhlasí s prodejem movitého majetku dle aktuálních cen havarovaných vozidel na trhu

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků získaných prodejem vozidla Škoda Octavia FM6 společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., na pořízení nového technického vybavení a zařízení letiště

Termín kontroly: 16.09.2013

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

56. 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 667/07/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 629/3 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, silnice č. III/2099 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 822-1028/2012 ze dne 17.04.2012 (umístění inženýrských sítí – přeložka VTL plynovodu pod označením SO 511), 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.č. 629/3 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolov, silnice č. III/2099 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 823-1028/2012 ze dne 17.04.2012 (umístění inženýrských sítí – přeložka VTL plynovodu pod označením SO 512), 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 silničním pozemkům p.č. 331/17, p.č. 331/57 a p.č. 331/84 v k. ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří, silnice č. III/2123 ve prospěch společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o., 
dle geometrického plánu č. 176-2005/2013 ze dne 28.02.2013 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.500,-- 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 3.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 2582/1 v k. ú. Ostrov nad Ohří, silnice č. III/22127 ve prospěch města Ostrov dle geometrického plánu č. 1438-7/2010 ze dne 17.02.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel VO), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.800,-- Kč včetně DPH dle budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. BVB/1046/OT/2004, t.j. dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 328/05/04 ze dne 12.05.2004

- 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


57. Žádost o odprodej pozemku p.č. 593/1 v k.ú. Drahovice v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 668/07/13

- schvaluje zamítnutí žádosti MUDr. Milana Petriska, bytem Karlovy Vary, ze dne 21.05.2013, 
o odprodej pozemku p.č. 593/1 o výměře 777 m2 v k.ú. Drahovice v majetku Karlovarského kraje

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

58. Darování movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje městu Abertamy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 669/07/13

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, a to 7 kusů zastaralého vybavení kuchyně (roky pořízení 1970 – 2003) v celkové pořizovací hodnotě 41.698,-- Kč, který je ve správě Středního odborného učiliště a Střední odborné školy Nejdek, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to městu Abertamy

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Středním odborným učilištěm a Střední odbornou školou Nejdek a městem Abertamy, dle návrhu

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední odborné učiliště a střední odborná škola Nejdek, 
Mgr. Josefu Dvořáčkovi, uzavřít darovací smlouvu

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


59. Darování movitých věcí společnosti DOLMEN, o. p. s., Agentuře pro chráněné bydlení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 670/07/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem 
a DOLMEN, o. p. s., Agenturou pro chráněné bydlení, IČO 27291049, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec, dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


60. Zrušení části usnesení č. RK 1069/10/09 ze dne 22.10.2009 - schválení zřízení věcného břemene 
k silničním pozemkům p.č. 1203/1 a p.č. 1175 v k. ú. Dolní Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 671/07/13

- zrušuje část dále uvedeného usnesení č. RK 1069/10/09 ze dne 22.10.2009 ve znění:

- schválení zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 1203/1 a č. 1175 v k.ú. Dolní Chodov, silnice č. II/209 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu  
č. 1539-3896/2006 ze dne 27.11.2006 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

Zbývající usnesení č. RK 1069/10/09 ze dne 22.10.2009 se nemění.

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

61a. Poskytnutí daru příslušníkům Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 672/07/13

- souhlasí s udělením daru ve výši 2.000,-- Kč příslušníkům Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje: Ladislavu Valešovi, Ondřeji Horychovi, Davidu Vorlíčkovi, Ing. Dušanu Uhlíkovi, Ing. Vojtěchu Čermákovi, Jiřímu Bučkovi za mimořádnou aktivitu a obětavost při likvidaci následků povodní v červnu 2013

Termín kontroly: 19.08.2013

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


61b. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Základní školu Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 673/07/13

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Základní školou Kynšperk nad Ohří

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


61c. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji - technický dozor“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 674/07/13

- schvaluje vyloučení uchazeče Ing. Josef Souček, 257 56 Křečovice - Vlkonice 46, IČO 70138397 
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji - technický dozor“ z důvodu předložení nabídky obsahující mimořádně nízkou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji - technický dozor“. Jako nejvýhodnější pro části zakázky č. 1. a 6. byla vyhodnocena nabídka uchazeče HUTUR s.r.o., 350 02 Poustka - Ostroh 58, IČO 28885953 s nabídkovou cenou celkem 1.197.748,75 Kč vč. DPH. Jako nejvýhodnější pro části zakázky č. 2. a 10. byla vyhodnocena nabídka uchazeče Aquatest a.s., 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, Geologická 4, IČO 44794843, s nabídkovou cenou celkem 173.876,75 Kč včetně DPH. Jako nejvýhodnější pro části zakázky 3., 4., 5. 
a 7. byla vyhodnocena nabídka uchazeče Vladimír Melichar, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227 s nabídkovou cenou celkem 707.177,08 Kč vč. DPH. Jako nejvýhodnější pro části zakázky 8. a 9. byla vyhodnocena nabídka uchazeče INVESTON s.r.o., 360 01 K. Vary, Horova, IČO 18226680 
s nabídkovou cenou celkem 341.650,04 Kč vč. DPH.

- schvaluje smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže pro části zakázky 
č. 1. a 6. s firmou HUTUR s.r.o., 350 02 Poustka - Ostroh 58, IČO 28885953 s cenou celkem 
1.197.748,75 Kč vč. DPH, pro části zakázky č. 2. a 10. s firmou Aquatest a.s., 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, Geologická 4, IČO 44794843, s cenou celkem 296.365,30 Kč včetně DPH, pro části 3., 4., 5. 
a 7. s Vladimírem Melicharem, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227 s cenou celkem 526.350,00 Kč vč. DPH a s firmou INVESTON s.r.o., 360 01 Karlovy Vary, Horova, IČO 18226680 
s cenou celkem 341.650,04 Kč vč. DPH

- schvaluje uzavření smluv na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězi soutěže pro části zakázky č. 1. a 6. s firmou HUTUR s.r.o., 350 02 Poustka - Ostroh 58, IČO 28885953 s cenou celkem 1.197.748,75 Kč vč. DPH, pro části zakázky č. 2. a 10. s firmou Aquatest a.s., 152 00 Praha 5 - Hlubočepy, Geologická 4, IČO 44794843, s cenou celkem 296.365,30 Kč včetně DPH, pro části 3., 4., 5. 
a 7. s Vladimírem Melicharem, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227 s cenou celkem 526.350,00 Kč vč. DPH a s firmou INVESTON s.r.o., 360 01 Karlovy Vary, Horova, IČO 18226680 
s cenou celkem 341.650,04 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: 02.09.2013

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


61d. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 675/07/13

- schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb formou poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 13.986.888,-- Kč na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále vyměřeného Finančním úřadem v Karlových Varech

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

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu snížit roční příspěvek u této příspěvkové organizace 
o 650.000,-- Kč ročně na úhradu porušení rozpočtové kázně vůči Finančnímu úřadu v Karlových Varech od roku 2014 do doby splacení

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


61e. Modernizace vybavení domova mládeže příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 676/07/13

- schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice formou poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 393.976,-- Kč na pořízení vybavení domova mládeže

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

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


61f. Uzavření pojistné smlouvy na pojištění putovní výstavy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 677/07/13

- schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění putovní výstavy mezi Karlovarským krajem a České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 63998530, se sídlem Pobřežní 665/23, 
186 00 Praha 8, dle návrhu

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


61Ga. Zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Výměna otvorových výplní 
v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 678/07/13

- schvaluje vyloučení uchazečů
-	č. 1  RS OKNA  s.r.o.,
-	č. 3  IPM stars, s.r.o.,
-	č. 4 KALIBRA NOVA, s.r.o.
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice

Termín kontroly: 07.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Bohdan Koždoň, ředitel příspěvkové organizace Střední lesnické školy Žlutice


61Gb. „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice; - Schválení formy zadávacího řízení, subjektů k obeslání výzvou, hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 679/07/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Bohdan Koždon	     - náhradník: Mgr. Libuše Syrovátková
- člen: Ing. Lubomír Modrovič	     - náhradník: Šárka Drahokoupilová
- člen: Bc. Kateřina Jurisová        - náhradník: Jana Furišová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Josef Hora	                        - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Mgr. Jiří Holan           	            - náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Bohuslava Hájská                    - náhradník: Mgr. Jaroslav Borka 
- člen: Mgr. Jiří Klsák                         - náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Ing. Stanislav Jambor	            - náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: Šárka Drahokoupilová	            - náhradník: Ing. Věra Tomsová
- člen: Ing. Bohdan Koždoň	            - náhradník: Bc. Kateřina Jurisová

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Bohdan Koždoň, ředitel příspěvkové organizace Střední lesnické školy Žlutice


