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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 25. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 19. srpna 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 11:40 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný		
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Další zúčastnění:	Doc. MUDr. Svoboda, CSc., FRCS, Ing. Stefanovičová, Ing. Tomsová
Zapisovatelka:      	Bc. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.8.2013
RK 766/08/13
2.
Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013
RK 767/08/13
3.
Bezplatná spolupráce s energetickým konzultačním střediskem EKIS
RK 768/08/13
4.
Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 713/07/13 ze dne 22.7.2013 
a schválení neinvestičního příspěvku pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o.
RK 769/08/13
5.
Rozpočtové změny
RK 770/08/13
6.
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2013
RK 771/08/13
7.
Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
RK 772/08/13
8.
Uzavření účetních výkazů zrušené příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice, Velké náměstí 157
RK 773/08/13
9.
Darovací smlouva a Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Žlutice
RK 774/08/13
10.
Tisková oprava usnesení č. RK 681/07/13 o schválení rozpočtové změny 
č. 281/2013
RK 775/08/13
11.
Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.9.2013
RK 776/08/13
12.
„Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č. p. 545" - informace o průběhu investiční akce
RK 777/08/13
13.
Schválení zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného a ukončeného díla: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Stavební úpravy objektu, pavilon B JIP - iktová", dle přílohy

RK 778/08/13
14.
Zpráva z auditu operace č. OP/09/2012 akce: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací haly“ - prominutí penále
RK 779/08/13
15.
Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Středisko ekologické výchovy" příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb 
RK 780/08/13
16.
Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Zachování vzpomínek 
pro budoucnost - sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 
RK 781/08/13
17.
Projekt: Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19
RK 782/08/13
18.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup služeb datových přenosů"
RK 783/08/13
19.
Zpráva k realizaci projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji"
RK 784/08/13
20.
Uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2013
RK 785/08/13
21.
Schválení odůvodnění veřejné zakázky „II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka“
RK 786/08/13
22.
2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“, uzavření dodatku 
ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě
RK 787/08/13
23.
Aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 a provozní náklady projektů zařazených 
v Akčním plánu 
staženo
24.
Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
staženo
25.
Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
RK 788/08/13
26.
2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2013
RK 789/08/13
27.
Projekt „REGIONÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ CENTRUM  IZS“ - vyřazení projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013
RK 790/08/13
28.
Grantová smlouva k projektu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje"
RK 791/08/13
29.
Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
RK 792/08/13
30.
Partnerská dohoda Cíl 3 ČR - Bavorsko 2007 - 2013 k projektu „Přeshraniční spolupráce při ochraně přírody a druhů"
RK 793/08/13
31.
Projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení - transformace Domova 
pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace"
RK 794/08/13
32.
Projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně - právní ochrany 
na Krajském úřadu Karlovarského kraje"
RK 795/08/13
33.
Informace o ukončení projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla
RK 796/08/13
34.
Schválení výsledku 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
RK 797/08/13
35.
Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji“
RK 798/08/13
36.
Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
RK 799/08/13
37.
Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2014
RK 800/08/13
38.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb 
za I. pololetí roku 2013
RK 801/08/13
39.
Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
staženo
40.
Výjimka z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2012 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“
RK 802/08/13
41.
Revokace části usnesení č. RK 47/01/13 ze dne 21.1.2013 - Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace komunikačních technologií"
RK 803/08/13
42.
Revokace části usnesení č. RK 649/07/13 ze dne 8.7.2013 - 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 804/08/13
43.
Petice za zachování střední školy v Aši
RK 805/08/13
44.
Smlouvy o finančním partnerství v projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"
RK 806/08/13
45.
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizace projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"
RK 807/08/13
46.
Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 808/08/13
47.
Projekt „Poznáváme naše sousedy" příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
RK 809/08/13
48.
Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020
RK 810/08/13
49.
Projekt „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria": oznámení o ukončení projektu v přípravné fázi a o vynaložených finančních prostředcích
RK 811/08/13
50.
Projekt „Obnova a zpřístupnění Národní kulturní památky Historický důl Jeroným v Čisté"
- zařazení projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 
2007 - 2013
- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů  EHP/Norska 2009 - 2014
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu
RK 812/08/13
51.
„Kulturní fórum Střed Evropy"
RK 813/08/13
52.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí 2013
RK 814/08/13
53.
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - objekt bez čp/če na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše v k. ú. Dřenice u Chebu
RK 815/08/13
54.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 2401/2 a 2401/3 v k.ú. Krásné Údolí
RK 816/08/13
55.
Bezúplatné nabytí částí pozemků st.p.č. 16, st.p.č. 17, st.p.č. 19, st.p.č. 20 a st.p.č. 70 v k.ú. Hlinky z majetku obce Stanovice do majetku Karlovarského kraje 
a záměr kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 2888/1 v k.ú. Dražov 
z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stanovice
RK 817/08/13
56.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 818/08/13
57.
Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 522/3, k.ú. Dvory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
RK 819/08/13
58.
Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k.ú. Aš a k.ú. Kraslice
RK 820/08/13
59.
Darování movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje městu Žlutice
RK 821/08/13
60.
Pokácení 1 ks dřeviny v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
RK 822/08/13
61.
Souhlas s pokácením 48 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2846/2 v k.ú. Aš
RK 823/08/13
62.
Souhlas s pokácením 5 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1104/1 v k.ú. Andělská Hora
RK 824/08/13
63.
Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi 
RK 825/08/13
64.
Úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru č. 4/2013 č. j. 1981/OFE/13 ze dne 31.7.2013 - projekt akceptační číslo: 13142856 „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ a Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru č. 4/2013 č. j. 1981/OFE/13 ze dne 31.7.2013
RK 826/08/13
65.
Vyjádření k posudku o vlivech záměru „Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ 
na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 827/08/13
66.
Obec Vysoká Pec - výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí – prodloužení termínu předání závěrečného vyúčtování u akce „Vysoká Pec - Rudné, kanalizační sběrač"
RK 828/08/13
67a
Poskytnutí příspěvku obcím na opravu Cyklostezky Ohře
RK 829/08/13
67b
Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji v roce 2013 - 2014
RK 830/08/13
67c
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby – přeložka STL plynovodu na p.p.č. 3250/53, k.ú. Aš
RK 831/08/13
67d
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1.NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545"
staženo
67e
Úplatné nabytí pozemků p.č. 3383/1, 3383/2, části pozemku p.č. 2350/1 v k.ú. Cheb a částí pozemků p.č. 11/1, 11/2 a 198/5 v k.ú. Jindřichov u Tršnic, potřebných pro plánovanou výstavbu cyklostezky v úseku Cheb - Chocovice - projekt Cyklostezka Ohře II, z majetku České republiky – Státního pozemkového úřadu, do majetku Karlovarského kraje
RK 832/08/13
67f
Aktuální situace ROP Severozápad
RK 833/08/13










Mgr. Jaroslav Borka, v z.
hejtmana 
Karlovarského kraje

PhDr. Oleg Kalaš, v. r.
ověřovatel
 		 	                
   







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PhDr. Olega Kalaše
- Ing. Petra Navrátila


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 67a)	Poskytnutí příspěvku obcím na opravu Cyklostezky Ohře

bod č. 67b)	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení lyžařských běžeckých tras 
v Karlovarském kraji v roce 2013 - 2014

bod č. 67c)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby – přeložka STL plynovodu na p.p.č. 3250/53, k.ú. Aš

bod č. 67d)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská 
č. p. 545"

bod č. 67e)	Úplatné nabytí pozemků p.č. 3383/1, 3383/2, části pozemku p.č. 2350/1 v k.ú. Cheb 
a částí pozemků p.č. 11/1, 11/2 a 198/5 v k.ú. Jindřichov u Tršnic, potřebných 
pro plánovanou výstavbu cyklostezky v úseku Cheb - Chocovice - projekt Cyklostezka Ohře II, z majetku České republiky – Státního pozemkového úřadu, 
do majetku Karlovarského kraje

bod č. 67f)	Aktuální situace ROP Severozápad

Staženo z programu:

bod č. 23) 	Aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 a provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu

bod č. 24) 	Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

bod č. 39) 	Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

bod č. 67d) 	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1.NP, Sokolov, Slovenská 
č. p. 545"







1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.8.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 766/08/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 19.8.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 767/08/13

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

Termín kontroly: 16.12.2013

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


3. Bezplatná spolupráce s energetickým konzultačním střediskem EKIS

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 768/08/13

- schvaluje uzavření bezplatné spolupráce s energetickým konzultačním střediskem EKIS

Termín kontroly: 07.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


4. Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 713/07/13 ze dne 22.7.2013 a schválení neinvestičního příspěvku pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 769/08/13

- revokuje usnesení č. RK 713/07/13 ze dne 22.7.2013

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o., ve výši 108.500,-- Kč na konání 12. ročníku hokejového turnaje starších dorostenců „O pohár hejtmana Karlovarského kraje“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a HC Energií Karlovy Vary s.r.o., ve výši 108.500,-- Kč

Termín kontroly: 16.09.2013

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

5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 770/08/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 314/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 158.833,76 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 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 315/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 547.200,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g 
a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Rozpočtovou změnu č. 316/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 797.744,-- Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Úřadem Regionální Rady regionu soudržnosti Severozápad za pochybení 
u projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila – dle platebního výměru č. 18/2013 
č. j. RRSZ 7813/2013 ze dne 12.7.2013 
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.000,-- Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu správního poplatku k žádosti o prominutí penále  

Rozpočtovou změnu č. 317/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 52.495,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za II. čtvrtletí roku 2013 (do 9.7.2013) (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 318/2013
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 45.000,-- Kč. Jedná se 
o neinvestiční příspěvek pro organizaci Rytmus, o.s., na zajištění výchovných, vzdělávacích 
a aktivizačních činností pro osoby s mentálním postižením. 

Rozpočtovou změnu č. 319/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 500.654,13 Kč (19.315,36 EUR) z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa 
a údržba silnic na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Výstavba silničního spojení, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 320/2013
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 753.827,53 Kč (29.150,33 EUR) z titulu přijetí evropského podílu ze Saské rozvojové banky za realizaci projektu CLARA II. Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko. Rozpočtové prostředky jsou určeny pro projektové partnery Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen a Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s.
Rozpočtovou změnu č. 321/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 91.266,-- Kč z titulu přijetí neinvestičního příspěvku od města Boží dar do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, oddělení památkové péče Krajského úřadu Karlovarského kraje na zpracování nominační dokumentace projektu „Hornická kulturní krajina Krušnohoří“

Rozpočtovou změnu č. 322/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 41.520,-- Kč z důvodu přijetí finančních prostředků od města Aš ve výši 21.000,-- Kč a města Karlovy Vary ve výši 20.520,-- Kč na poskytnutí příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi 

Rozpočtovou změnu č. 323/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.581.817,20 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 Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary ve výši 132.763,20 Kč, První české gymnázium 
v Karlových Varech ve výši 771.764,40 Kč, Střední odborná škola stavební Karlovy Vary ve výši 467.923,20 Kč, Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary ve výši 410.748,80 Kč, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary ve výši 544.327,20 Kč 
a Střední lesnická škola Žlutice ve výši 254.290,40 Kč.

Rozpočtovou změnu č. 324/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 20.000,-- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Městského domu dětí a mládeže Ostrov na účast mažoretek na Mistrovství Evropy mažoretek v Lillehammeru

Rozpočtovou změnu č. 325/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 pro obecní školy Karlovarského kraje 
ve výši ± 650.145,-- Kč. Jedná se o snížení přímých výdajů ve výši – 650.145,-- Kč obecní škole Karlovarského kraje Základní škole Nový Kostel 3 a následné zvýšení přímých výdajů ve výši 
+ 650.145,-- Kč obecní škole Karlovarského kraje Mateřské škole a základní škole Nový Kostel 84. 

Rozpočtovou změnu č. 326/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 403.192,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš jako penále k odvodu, který byl již Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zaslán v roce 2012. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Termín kontroly: 07.10.2013

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


6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 771/08/13

- bere na vědomí, že 73 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.6.2013 takto:

·	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem
·	2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem
·	14 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem
·	7 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
·	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
·	42 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 3 organizace vykázaly ztrátu

- ukládá ředitelům/ředitelkám níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření nebyly 
k 31.12.2013 záporné:

·	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
·	První české gymnázium v Karlových Varech
·	Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 772/08/13

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb ve výši 400.000,-- Kč na rekonstrukci kotelny Domova mládeže, Javorová 7, Cheb

Zodpovídá:
Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb


8. Uzavření účetních výkazů zrušené příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice, Velké náměstí 157

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 773/08/13

- schvaluje výsledek hospodaření k 30.6.2013 ve výši 113.134,28 Kč, úhrn aktiv a pasív k 30.6.2013 
ve výši 458.619,65 Kč příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Darovací smlouva a Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 774/08/13

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku formou daru městu Žlutice v částce 3.071,85 Kč jako vklad do Fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvkové organizace Základní škola Žlutice, se sídlem Poděbradova 307

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku formou dotace městu Žlutice v částce 513.022,30 Kč 
na zajištění činnosti Základní umělecké školy při Základní škole Žlutice, se sídlem Poděbradova 307

- souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Žlutice ve výši 
3.071,85 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku formou dotace mezi Karlovarským krajem a městem Žlutice ve výši 
513.022,30 Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Tisková oprava usnesení č. RK 681/07/13 o schválení rozpočtové změny č. 281/2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 775/08/13

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 681/07/13 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 281/2013, a to tak, že se v textu mění částka 18.083.200,-- Kč na 18.000.000,-- Kč, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

Rozpočtovou změnu č. 281/2013
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
ve výši 18.000.000,-- Kč do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci akce Revitalizace nemocnice v Sokolově – stavební úpravy objektu, pavilon B – JIP – iktová

Další text usnesení se nemění.

Termín kontroly: 16.09.2013

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


11. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.9.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 776/08/13

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.9.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


12. „Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č. p. 545" - informace o průběhu investiční akce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 777/08/13

- bere na vědomí informaci, že vázané finanční prostředky spojené s realizací stavby: „Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č. p. 545" v celkové výši 25 mil. Kč vč. DPH nebudou překročeny

Termín kontroly: 18.11.2013

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


13. Schválení zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného 
a ukončeného díla: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Stavební úpravy objektu, pavilon B JIP - iktová", dle přílohy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 778/08/13

- schvaluje zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného 
a ukončeného díla: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Stavební úpravy objektu, pavilon B JIP - iktová“ pro uživatele díla - nájemce nemocnice v Sokolově Nemos Sokolov s.r.o.

Termín kontroly: 18.11.2013

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


14. Zpráva z auditu operace č. OP/09/2012 akce: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 
2. část – Výstavba nové odbavovací haly“ - prominutí penále

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 779/08/13

- bere na vědomí informaci o obdržení rozhodnutí o prominutí penále s připomínkou uvedenou v zápise

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


15. Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Středisko ekologické výchovy" příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 780/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb na spolufinancování realizační fáze projektu „Středisko ekologické výchovy" ve výši 778.500,-- Kč včetně uzavření smlouvy, dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb na předfinancování realizační fáze projektu „Středisko ekologické výchovy" 
ve výši 7.006.500,-- Kč včetně uzavření smlouvy, dle návrhu

- bere na vědomí oznámení o výsledku rozhodnutí Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

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

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


16. Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost - sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 781/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb 
na spolufinancování realizační fáze projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost - sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" ve výši 339.342,43 Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu za podmínky, že projekt bude vybrán k realizaci

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb 
na předfinancování realizační fáze projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost - sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" ve výši 1.922.940,47 Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu za podmínky, že projekt bude vybrán k realizaci

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, neprodleně informovat radu a zastupitelstvo kraje o tom, zda projekt byl vybrán k realizaci

Termín kontroly: 04.11.2013

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


17. Projekt „Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 782/08/13

- bere na vědomí přípravu projektu „Krajské služby eGovernmentu" podporovaného z  IOP výzva č. 19

- souhlasí s předložením projektu „Krajské služby eGovernmentu" v rámci integrovaného operačního programu, výzva č. 19, a tím podáním žádosti o dotaci

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydání závazného příslibu 
k zajištění financování projektu „Krajské služby eGovernmentu" podporovaného z IOP výzva č. 19, 
v celkové výši 30.000.000,-- Kč, z toho předpokládaná výše dotace je 85%, spoluúčast kraje je 15%, neuzpůsobilé výdaje projektu do výše 5% celkové výše rozpočtu projektu

- souhlasí s pověřením hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci a dalších relevantních dokumentů v rámci předkládaného projektu „Krajské služby eGovernmentu" podporovaného z IOP výzva č. 19

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


18. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup služeb datových přenosů"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 783/08/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Nákup služeb datových přenosů“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup služeb datových přenosů"

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Ing. Miroslav Očenášek		- náhradník: Ing Jozef Leško
- člen: Ing. Petr Kulda			- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík
- člen: Ing Irena Šteflová		- náhradník: Martin Rais

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:

- člen: JUDr. Martin Havel		- náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Bc. Miloslav Čermák
- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: Bohuslava Hajská
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Mgr. Šindelář Petr		- náhradník: Mgr. Vildumetzová Jana
- člen: Ing. Petr Kulda			- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

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


19. Zpráva k realizaci projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 784/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zprávu o projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji"

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


20. Uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 785/08/13

- schvaluje přidělení finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady spojené 
s provozem cyklobusů ve formě podpory malého rozsahu příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s., 
IČO 25332473 ve výši 130.000,-- Kč a příjemci VV autobusy s.r.o., ve výši 20.000,-- Kč

- schvaluje přidělení finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady spojené 
s technickými úpravami autobusů nebo přípojných vozidel pro převoz jízdních kol ve výši 50.000,-- Kč 
ve formě podpory malého rozsahu příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473 ve výši 
50.000,--Kč

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s. a VV autobusy s.r.o., 
dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na provozní náklady spojené s technickými úpravami cyklobusů s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


21. Schválení odůvodnění veřejné zakázky „II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 786/08/13

- souhlasí s odůvodněním významné veřejné zakázky „II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka“, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit odůvodnění významné veřejné zakázky „II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka“, dle návrhu

Termín kontroly: únor 2014

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


22. 2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“, uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 787/08/13

- schvaluje 2. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“ s platností od 5.7.2013, dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě ev. č.: 345/2009 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 
s dopravcem České dráhy, a.s., dle návrhu

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


23. Aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 a provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


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

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


25. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 788/08/13

- souhlasí 
-	se změnou názvu akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Mnichov v rámci Programu obnovy venkova  
-	se změnou charakteru části příspěvku, který byl poskytnut obci Otročín v rámci Programu obnovy venkova 
-	se změnou charakteru příspěvku, který byl poskytnut obci Pernink v rámci Programu obnovy venkova 
-	se změnou názvu a parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Tři Sekery v rámci Programu obnovy venkova 
-	se změnou charakteru části příspěvku, který byl poskytnut obci Krásný Les v rámci Programu obnovy venkova a změnou parametrů akce, na kterou byl příspěvek poskytnut

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 18.11.2013

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


26. 2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 789/08/13

- bere na vědomí 2. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2013, 
v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí 2. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2013, v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje, dle návrhu

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






27. Projekt „REGIONÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ CENTRUM  IZS“ - vyřazení projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 790/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyřazení projektu „Regionální multifunkční centrum IZS“ z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013

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


28. Grantová smlouva k projektu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 791/08/13

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí grantu k projektu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje"

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


29. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 792/08/13

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Nové Hamry 
ve výši 30.000,-- Kč, město Březová ve výši 25.000,-- Kč, město Horní Blatná ve výši 30.000,-- Kč, město Boží Dar ve výši 200.000,-- Kč, město Mariánské Lázně ve výši 145.000,-- Kč, město Abertamy ve výši 110.000,-- Kč, Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary ve výši 100.000,-- Kč, Biatlon klub Jáchymov ve výši 45.000,-- Kč, město Jáchymov ve výši 100.000,-- Kč a obec Pernink ve výši 40.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 04.11.2013

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


30. Partnerská dohoda Cíl 3 ČR - Bavorsko 2007 - 2013 k projektu „Přeshraniční spolupráce 
při ochraně přírody a druhů"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 793/08/13

- schvaluje návrh partnerské dohody Cíl 3 ČR - Bavorsko 2007 - 2013 k projektu „Přeshraniční spolupráce při ochraně přírody a druhů"

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


31. Projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení - transformace Domova pro osoby 
se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 794/08/13

- souhlasí s projektovým záměrem projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení projektový záměr projektu Domova 
pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti

- souhlasí s realizací projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace“, s finančním krytím projektu, 
s předběžným harmonogramem a s aktivitami projektu dle návrhu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci projektu Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace“, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti

- jmenuje Daniela Lindenberga, ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově, příspěvková organizace, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti

- souhlasí, že žadatelem o dotaci pro projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti, bude Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení, že žadatelem o dotaci pro projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti, bude Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci pro projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné

- souhlasí se zařazením projektového záměru projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektového záměru projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

Termín kontroly: 18.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


32. Projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně - právní ochrany na Krajském úřadu Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 795/08/13

- souhlasí s projektovým záměrem projektu Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně - právní ochrany na Krajském úřadu Karlovarského kraje"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení projektový záměr projektu Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně - právní ochrany na Krajském úřadu Karlovarského kraje"

- souhlasí s realizací projektu Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně - právní ochrany 
na Krajském úřadu Karlovarského kraje", s finančním krytím projektu, s předběžným harmonogramem 
a s aktivitami projektu dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci projektu Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně - právní ochrany na Krajském úřadu Karlovarského kraje", finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu

- souhlasí se zařazením projektového záměru projektu Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně - právní ochrany na Krajském úřadu Karlovarského kraje" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektového záměru projektu Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně - právní ochrany na Krajském úřadu Karlovarského kraje" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

Termín kontroly: 04.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


33. Informace o ukončení projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 796/08/13

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu včetně informace o finančních tocích v rámci přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o ukončení projektu včetně informace o finančních tocích v rámci přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy 
a střechy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Termín kontroly: 04.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


34. Schválení výsledku 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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 797/08/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky: „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. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ŠU-STR s.r.o., sídlo Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb, IČO 25244833, s nabídkovou cenou 4.521.588,50 Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitelku Lenku Wohlrabovou podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže firmou ŠU-STR s.r.o., s nabídkovou cenou 4.521.588,50  Kč včetně DPH

Termín kontroly: 07.10.2013

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







35. Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 798/08/13

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji“ ke dni 31.7.2013

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


36. Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 799/08/13

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny v roce 2014

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování příspěvků 
z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014 
pro příspěvky poskytnuté dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


37. Pravidla pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 800/08/13

- souhlasí s Pravidly pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2014

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování příspěvků 
na sociální služby v roce 2014

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


38. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za I. pololetí roku 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 801/08/13

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za I. pololetí 2013 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


39. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


40. Výjimka z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2012 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 802/08/13

- schvaluje výjimku z ustanovení Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 01/2012 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na management a monitoring projektu „Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3, na základě nabídky jednoho uchazeče, při respektování ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě na management a monitoring projektu „Jednotná úroveň informačního operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ uzavřený mezi Karlovarským krajem a společností EU Via a.s., se sídlem Nad Buďánkami II 1841/17, Praha 5 Smíchov, IČO  28244117

- pověřuje Ing. Alenu Šalátovou, vedoucí odboru zdravotnictví, podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě s EU Via a.s., se sídlem Nad Buďánkami II 1841/17, Praha 5 Smíchov, IČO  28244117

- schvaluje navýšení nezpůsobilých výdajů projektu „Jednotná úroveň informačního operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem TV“ o částku 683.200,-- Kč včetně DPH související s realizací managementu a monitoringu uvedeného projektu

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


41. Revokace části usnesení č. RK 47/01/13 ze dne 21.1.2013 - Příprava zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace komunikačních technologií"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 803/08/13

- revokuje část usnesení č. RK 47/01/13 ze dne 21.1.2013, kterým byli jmenování členové komise 
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise k projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise k projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“
- člen: Bohuslava Hajská	           - náhradník: Mgr. Jiří Holan
- člen: Mgr. Jana Vildumetzová         - náhradník: Mgr. Petr Zahradníček
- člen: Ing. Václav Živný                   - náhradník: Josef Murčo
- člen: Jakub Pánik                             - náhradník: Ing. Petr Navrátil  
- člen: Ing. Alena Šalátová	            - náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Věra Tomsová	            - náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.       - náhradník: Ing. Petr Jáchym
- člen: MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.  - náhradník: Mgr. David Steindl 
- člen: Ing. Pavel Beran                       - náhradník: Jan Špatný

- konstatuje, že zbylá část usnesení zůstává beze změn

- schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávka a implementace komunikačních technologií“

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


42. Revokace části usnesení č. RK 649/07/13 ze dne 8.7.2013 - 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 804/08/13

- revokuje část usnesení č. RK 649/07/13 ze dne 8.7.2013, kterým byli jmenování členové komise 
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

- 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. Pavel Beran		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Petr Kulda		- náhradník: Mgr. Davidl Steindl

- konstatuje, že zbylá část usnesení zůstává beze změn

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


43. Petice za zachování střední školy v Aši

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 805/08/13

- bere na vědomí odpověď na Petici za zachování střední školy v Aši

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání tuto odpověď na petici

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

Termín kontroly: 16.09.2013

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


44. Smlouvy o finančním partnerství v projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 806/08/13

- bere na vědomí výsledky hodnocení projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" se schválenými celkovými náklady ve výši 
53.089.709,94 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí výsledky hodnocení projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" 
se schválenými celkovými náklady ve výši 53.089.709,94 Kč

- schvaluje smlouvy o finančním partnerství v projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" mezi Karlovarským krajem a následujícími příspěvkovými organizacemi zřizovanými Karlovarským krajem ve znění dle návrhu

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, 
Gymnázium Cheb, 
Integrovaná střední škola Cheb, 
Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, 
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, 
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, 
Střední průmyslová škola Ostrov, 
Gymnázium Ostrov, 
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, 
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, 
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace,
Střední lesnická škola Žlutice

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedené smlouvy k podpisu hejtmanovi

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem prohlášení příjemce dotace k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/44/1.1/2013 vydaným pro roky realizace projektu od 2013 do 2015 na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“ registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0004.“

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







45. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 
na předfinancování realizace projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 807/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 1.184.600,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 2.747.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 3.274.400,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 2.200.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb 
na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji" ve výši 2.047.300,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 2.880.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy 
dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice 
na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji" ve výši 1.887.600,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 2.568.600,-- Kč včetně uzavření smlouvy 
dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Ostrov 
na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji" ve výši 1.992.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvkové organizaci, 
na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji" ve výši 593.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 1.054.400,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 1.711.100,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit materiál na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.09.2013

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


46. Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 808/08/13

- schvaluje s účinností od 1. července 2014 zápis vzdělávacího programu 75-32-N/.. Sociální práce 
a sociální pedagogika, kombinovaná forma studia, s nejvyšším povoleným počtem 88 studentů, ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- schvaluje s účinností od 1. září 2014 zřízení oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 192 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

- schvaluje s účinností od 1. září 2014 zřízení následujících oborů vzdělání včetně forem vzdělávání 
a nejvyššího povoleného počtu žáků v jednotlivých oborech vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:

29-51-E/01 Potravinářská výroba	denní forma vzdělávání	          	90 žáků
29-51-E/02 Potravinářské práce		denní forma vzdělávání		60 žáků

- schvaluje nezřízení oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání, 
s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- schvaluje s účinností od 1. září 2013 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola Loket, ze 410 na 300

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. října 2013 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb spočívající ve změně adresy jejího sídla z Hradební 2, 350 02 Cheb, na Hradební 58/10, 350 02 Cheb, včetně vydání dodatku dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. října 2013 změnu zřizovací listiny Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, a to formou zrušení stávající Přílohy č. 1 a jejím nahrazením Přílohou č. 1 ze dne 12. září 2013 včetně vydání dodatku dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. října 2013 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, a to formou zrušení stávající Přílohy č. 1 a jejím nahrazením Přílohou č. 1 ze dne 12. září 2013 včetně vydání dodatku dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. října 2013 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, a to formou zrušení stávající Přílohy č. 1 a jejím nahrazením Přílohou č. 1 ze dne 12. září 2013 včetně vydání dodatku dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení a informovat ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení

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

Termín kontroly: 16.09.2013

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


47. Projekt „Poznáváme naše sousedy" příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 809/08/13

- jmenuje Mgr. Pavla Bartoše, ředitele příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, vedoucím projektu 
a hlavní kontaktní osobou projektu „Poznáváme naše sousedy"

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako nositele projektu „Poznáváme naše sousedy" v rámci příslušné výzvy Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové náklady příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary jako nositele projektu „Poznáváme naše sousedy" v maximální výši 111.241,-- Kč včetně DPH uvedené v žádosti o dotaci z Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Poznáváme naše sousedy" po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. maximálně 111.241,-- Kč včetně DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizace Obchodní akademie a vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 
na předfinancování realizační fáze projektu „Poznáváme naše sousedy“ ve výši 111.241 Kč,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá Mgr. Pavlu Bartošovi, řediteli příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, připravit materiál 
pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Bartoš, ředitel příspěvkové organizace


48. Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 810/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Koncepci kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020 v předloženém znění

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.09.2013

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


49. Projekt „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria" - oznámení 
o ukončení projektu v přípravné fázi a o vynaložených finančních prostředcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 811/08/13

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria", který měl být podán do Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, 
do Prioritní osy 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblasti podpory - 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

- bere na vědomí informaci o vynaložených finančních prostředcích v přípravné fázi projektu „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o ukončení projektu „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria", který měl být podán do Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, do Prioritní osy 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblasti podpory - 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství 
a environmentálních informací

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení informaci o vynaložených finančních prostředcích v přípravné fázi projektu „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria"

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.09.2013

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


50. Projekt „Obnova a zpřístupnění Národní kulturní památky Historický důl Jeroným v Čisté"
- zařazení projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013
- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 812/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení nového projektu 
do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 - č. 1C „Obnova a zpřístupnění Národní kulturní památky historický důl Jeroným v Čisté" (dále jen projekt)

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci 
na projekt do příslušné výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazný příslib financování 
na realizaci projektu, předpokládanou výší uznatelných nákladů ve výši 30.000.000,-- Kč, předfinancování projektu a to ve výši 30.000.000,-- Kč, to je 100% celkových uznatelných nákladů a spolufinancování 
ve výši 20% celkových uznatelných nákladů, to je 6.000.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu bylo pověřeno Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ve výši 300.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- jmenuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, vedoucím projektu

- ukládá Ing. Michaelovi Rundovi, řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

51. Kulturní fórum Střed Evropy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 813/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podporu projektu „Kulturní fórum Střed Evropy", který předložil Hans - Joachim Goller z Registrovaného uměleckého spolku Hochfranken Selb, a to v následujícím znění: „Karlovarský kraj se seznámil s projektem „Kulturní fórum Střed Evropy“ a zásadně tento přesvědčivý koncept podporuje. Ten se může – jako protiváha, resp. doplnění „Domu evropské historie“ v Bruselu orientovaného na minulost – stát na styčném místě dříve znepřátelených systémů symbolem jednak dané oblasti, jednak společně se rozvíjející se Evropy, který bude dalece přesahovat dosavadní hranice. Pro realizaci tohoto zařízení orientovaného na budoucnost, které je zamýšleno komplexně a ovlivní i ostatní oblasti života, jako např. ekonomiku, žádá Karlovarský kraj Evropskou unii, aby se projektu ujala, stala se jeho nositelem a provozovatelem“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 18.11.2013

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


52. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 814/08/13

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí roku 2013 
v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 16.09.2013

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


53. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - objekt bez čp/če na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše v k.ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 815/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu bez čp/če 
na st.p.č. 59 a pozemek st.p.č. 59 vše v k.ú. Dřenice u Chebu formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako prodávající na straně jedné) a paní Mgr. Danielou Vlčkovou, bytem Londýnská 11, 120 00  Praha 2 (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 88.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 89.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Mgr. Daniely Vlčkové

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


54. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 2401/2 a 2401/3 v k.ú. Krásné Údolí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 816/08/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2401/2 o výměře 118 m2 
a p.p.č. 2401/3 o výměře 80 m2, vše v k.ú. a obci Krásné Údolí formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Krásné Údolí, se sídlem Krásné Údolí 
č.p. 77, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00573256, zastoupeným Bc. Martinem Frankem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Krásné Údolí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2401/2 o výměře 118 m2 a p.p.č. 2401/3 o výměře 80 m2, vše v k.ú. a obci Krásné Údolí formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Krásné Údolí, 
se sídlem Krásné Údolí č.p. 77, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00573256, zastoupeným Bc. Martinem Frankem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví města Krásné Údolí

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

Termín kontroly: 16.12.2013

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


55. Bezúplatné nabytí částí pozemků st.p.č. 16, st.p.č. 17, st.p.č. 19, st.p.č. 20 a st.p.č. 70 v k.ú. Hlinky z majetku obce Stanovice do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 2888/1 v k.ú. Dražov z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stanovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 817/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku st.p.č. 16, která byla oddělena geometrickým plánem č. 105-41/2013 z původního pozemku st.p.č. 16 
a označena jako jeho díl "b" o výměře 100 m2, části pozemku st.p.č. 17, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st.p.č. 17 a označena jako jeho díl "c" o výměře 27 m2, části pozemku st.p.č. 19, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st.p.č. 19 
a označena jako jeho díl "d" o výměře 75 m2, části pozemku st.p.č. 20, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st.p.č. 20 a označena jako jeho díl "e" o výměře 75 m2 
a části pozemku st.p.č. 70, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st.p.č. 70 a označena jako jeho díl "a" o výměře 107 m2, vše v k.ú. Hlinky a obci Stanovice formou darovací smlouvy mezi obcí Stanovice, se sídlem Stanovice č.p. 44, PSČ 360 01 Stanovice, 
IČO 00254975, zastoupenou paní Alicí Kondelčíkovou, starostkou obce (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 obce Stanovice do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 2888/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 236-15/2013 z původního pozemku p.p.č. 2888/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2888/4 o výměře 466 m2 v k.ú. Dražov a obci Stanovice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné) a obcí Stanovice, se sídlem Stanovice č.p. 44, PSČ 360 01 Stanovice, IČO 00254975, zastoupenou paní Alicí Kondelčíkovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Stanovice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. p.p.č. 2888/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 236-15/2013 z původního pozemku p.p.č. 2888/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2888/4 o výměře 466 m2 v k.ú. Dražov a obci Stanovice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné) a obcí Stanovice, se sídlem Stanovice č.p. 44, PSČ 360 01 Stanovice, IČO 00254975, zastoupenou paní Alicí Kondelčíkovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že 
do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Stanovice

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

Termín kontroly: 16.12.2013

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


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 818/08/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 1402/4, 2357/2 a 3052/30 v k.ú. Cheb, silnice č. II/606 a III/2148 ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrického plánu 
č. 4540-590/2010 ze dne 24.10.2012 (umístění inženýrských sítí – kanalizace), a to za celkovou jednorázovou úhradu 16.400,-- Kč + DPH dle budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. BVB/3129/CH/2005, t.j. dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005 + 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 18.400,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 614/2 v k.ú. Sedlec u Karlových Var, silnice č. III/2201 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu 
č. 506-39/2013 ze dne 16.05.2013 (umístění inženýrských sítí – telefonní kabel), 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. 2619/3 v k. ú. Luby I, silnice č. II/218 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 968-1264/2013 ze dne 12.06.2013 (umístění inženýrských sítí – přeložka kNN), 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

- 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: 16.12.2013

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


57. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 522/3, k.ú. Dvory, 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 819/08/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 522/3, k.ú. Dvory, který je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na kterém bude umístěno kabelové vedení VN, kabelové vedení NN, rozpojovací skříň na objektu a TS ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem, s připočtením DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 522/3, k.ú. Dvory ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou společností MONTPROJEKT, a.s., IČO 28494032 (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovenou znaleckým posudkem, k níž bude připočtena DPH

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


58. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k.ú. Aš a k.ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 820/08/13

- schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu souboru nemovitostí v k.ú. Kraslice mezi Karlovarským krajem a společností T.G., a.s., se sídlem K Cihelnám 699, 326 00 Plzeň, IČO 45349088, dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru správa majetku krajského úřadu v souladu s tímto usnesením zajistit podpis výše uvedeného dodatku nájemní smlouvy

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


59. Darování movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje městu Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 821/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit darování veškerého dlouhodobého movitého hmotného a nehmotného majetku, který byl svěřen do užívání příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Žlutice, a to z důvodu zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice zřízené krajem s účinností od 1. července 2013 formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem (jako dárcem na straně jedné) a městem Žlutice, se sídlem Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice (jako obdarovaným na straně druhé), dle návrhu

Termín kontroly: 04.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


60. Pokácení 1 ks dřeviny v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 822/08/13

- bere na vědomí pokácení 1ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 527/105 v k.ú. Dvory, v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje a ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu havarijního stavu dřeviny

- ukládá odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje informovat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, o odstranění dřeviny v havarijním stavu

Termín kontroly: 18.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


61. Souhlas s pokácením 48 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2846/2 v k.ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 823/08/13

- souhlasí s pokácením 48 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2846/2 v k.ú. Aš, v areálu Dětského domova Aš, z důvodu zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců pohybujících se na zahradě dětského domova

- ukládá odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Aš 
o povolení kácení

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


62. Souhlas s pokácením 5 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1104/1 v k.ú. Andělská Hora

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 824/08/13

- souhlasí s pokácením 5 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1104/1 v k.ú. Andělská Hora, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu plánovaného vybudování sjezdů do nově budované zástavby 25 rodinných domů v rámci stavby „Výstavba RD, v k.ú. Andělská Hora na p.č. 407/3“

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Obecní úřad Andělská Hora o povolení kácení

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


63. Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 825/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi v celkové výši 1.039.806,-- Kč 
a rozdělení dle návrhu v důvodové zprávě

Termín kontroly: 18.11.2013

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


64. Úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru č. 4/2013 č. j. 1981/OFE/13 ze dne 31.7.2013 - projekt akceptační číslo: 13142856 „Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji“ a Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
dle platebního výměru č. 4/2013 č. j. 1981/OFE/13 ze dne 31.7.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 826/08/13

- schvaluje žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru 
č. 4/2013 č. j. 1981/OFE/13 ze dne 31.7.2013 - projekt akceptační číslo: 13142856 „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru č. 4/2013 č. j. 1981/OFE/13 ze dne 31.7.2013 - projekt akceptační číslo: 13142856 „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“

- schvaluje úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru č. 4/2013 
č. j. 1981/OFE/13 ze dne 31.7.2013 - projekt akceptační číslo: 13142856 „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ ve výši 3.000,-- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje

- ukládá vedoucí ekonomického odboru zajistit úhradu platebního výměru č. 4/2013 č. j. 1981/OFE/13 
ze dne 31.7.2013 - projekt akceptační číslo: 13142856 „Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji“ do rozpočtu města Karlovy Vary

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


65. Vyjádření k posudku o vlivech záměru „Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 827/08/13

- projednala posudek o vlivu záměru „Větrná elektrárna Opatov u Lubů“ na životní prostředí

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj nemá připomínky k posudku o vlivech záměru „Větrná elektrárna Opatov u Lubů" 
na životní prostředí, který byl zpracován v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a souhlasí s navrženým souhlasným stanoviskem

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


66. Obec Vysoká Pec - výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí – prodloužení termínu předání závěrečného vyúčtování 
u akce „Vysoká Pec - Rudné, kanalizační sběrač"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 828/08/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z Pravidel 
pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí - prodloužení termínu předání závěrečného vyúčtování do 16.12.2013 pro obec Vysoká Pec na akci „Vysoká Pec – Rudné, kanalizační sběrač“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění návrhu dodatku 
ke smlouvě evid.č. 01441/2013

Termín kontroly: 04.11.2013

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






67a. Poskytnutí příspěvku obcím na opravu Cyklostezky Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 829/08/13

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje městu Loket 
ve výši 90.000,-- Kč  a obci Královské Poříčí ve výši 150.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 04.11.2013

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


67b. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení lyžařských běžeckých tras 
v Karlovarském kraji v roce 2013 - 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 830/08/13

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Klubu českých turistů na nové značení lyžařských běžeckých tras 
v Karlovarském kraji v roce 2013 ve výši 400.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na nové značení lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji v roce 2013 ve výši 400.000,-- Kč

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


67c. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby – přeložka STL plynovodu na p.p.č. 3250/53, k.ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 831/08/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 3250/53, k.ú. Aš, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které bude umístěna STL přeložka plynovodu, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., a to za jednorázovou úhradu ve výši 500,-- Kč, včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností RWE GasNet, s.r.o., 
IČO 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 





67d. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1.NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545"

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


67e. Úplatné nabytí pozemků p.č. 3383/1, 3383/2, části pozemku p.č. 2350/1 v k.ú. Cheb a částí pozemků p.č. 11/1, 11/2 a 198/5 v k.ú. Jindřichov u Tršnic, potřebných pro plánovanou výstavbu cyklostezky v úseku Cheb - Chocovice - projekt Cyklostezka Ohře II, z majetku České republiky – Státního pozemkového úřadu, do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 832/08/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následujících pozemků:
-  pozemek p.p.č. 3383/1 o výměře 4111 m2, 
-  pozemek p.p.č. 3383/2 o výměře 624 m2,
- část pozemku p.p.č. 2350/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3866-176/2008 z původního pozemku p.p.č. 2350/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2350/6 o výměře 113 m2, vše v k.ú. Cheb,
- část pozemku p.p.č. 11/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 140-63/2008 z původního pozemku p.p.č. 11/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 264/1 o výměře 264 m2, 
- částí pozemku p.p.č. 11/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 140-63/2008 z původního pozemku p.p.č. 11/2 a označeny novým parcelním číslem jako pozemky p.p.č. 264/2 o výměře 100 m2, p.p.č. 264/3 o výměře 169 m2, p.p.č. 264/4 o výměře 148 m2,
- část pozemku p.p.č. 198/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 140-63/2008 z původního pozemku p.p.č. 198/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 264/7 o výměře 20 m2, vše v k.ú. Jindřichov u Tršnic
formou kupní smlouvy mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774, jednající JUDr. Petr Šťovíček, ústřední ředitel (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, IČO 70891168 zastoupeným PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem (jako kupující na straně druhé), 
za cenu ve výši 1.864.100,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového fondu, do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


67f. Aktuální situace ROP Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 833/08/13

- bere na vědomí předloženou zprávu o aktuální situaci týkající se řešení finančních oprav a to především s odkazem na usnesení Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad č. 4/73/2013 ze dne 4.6.2013 o přijetí finančních oprav, dále s odkazem na dopis Evropské komise č. j. Ares (2013) 2794899 
ze dne 31.7.2013 o obnovení zpracování žádostí o platbu a také s odkazem na společný dopis Ministerstva financí České republiky a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č.j. MF-80 200/2013/55-5560 
ze dne 15.8.2013 o dohodě o společném uhrazení finančních oprav.
Dále pak usnesení Vlády České republiky č. 387 ze dne 22.5.2013 a Analýzu Absorpční kapacity ROP SZ – Závěrečnou zprávu

- doporučuje konstatovat, že Karlovarský kraj
a) nenese odpovědnost za hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
b) nadále odmítá jakoukoliv odpovědnost za plošnou a extrapolovanou finanční opravu
c) nesouhlasí s realokací finančních prostředků z ROP Severozápad pro rok 2013 ve výši cca 3,1 mld. Kč do ostatních operačních programů dle usnesení Vlády České republiky č. 387 ze dne 22.5.2013 
a vzhledem k tomu, že uvedené je zcela v kompetenci Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Severozápad, považuje za důležité projednat uvedené záležitosti s předsedou Monitorovacího výboru ROP Severozápad
d) si je vědom rizik, která jsou spojena s pozastavením financování projektů z ROP Severozápad 
pro příjemce dotací a to zejména kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, jejich příspěvkové organizace 
a sdružení, nestátní neziskové organizace, soukromé firmy, zájmová sdružení právnických osob apod. 
a z důvodu neohrozit certifikaci ROP Severozápad jako celku, jakož i finanční toky příjemcům dotací 
z ROP Severozápad, a tím i rozvoj Karlovarského kraje, doporučuje Rada Karlovarského kraje Zastupitelstvu Karlovarského kraje přijmout následující usnesení

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit:
1. dle § 10 odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, a to Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na provedení plošné a extrapolované finanční opravy do výše maximálně 308 mil. Kč. 
Podmínkou poskytnutí dotace je:
a) návratnost v případě, že Regionální rada použije finanční prostředky nebo jejich část na jiný než stanovený účel
b) návratnost v případě, že finanční oprava bude shledána nezákonnou
c) dotace bude poskytnuta jednorázově na účet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
d) že dojde k poskytnutí dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů návratné finanční výpomoci ze strany Ministerstva financí České republiky ve výši max. 308 mil. Kč

2. závazek Karlovarského kraje, že v případě obnovení činnosti Regionálního operačního programu Severozápad bude i nadále spolufinancovat projekty financovaných ze soukromých zdrojů a část výdajů technické asistence Regionálního operačního programu Severozápad určených na provoz Regionální rady

3. podání žádosti o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ze strany Ministerstva financí České republiky ve výši 308 mil. Kč, která bude splácena do roku 2020 za účelem poskytnutí dotace specifikované v bodě 1 tohoto usnesení

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje

1.	uložit Radě Karlovarského kraje, aby dalšími kroky realizovala, v případě přijetí, výše uvedené rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje 

2.	uložit ekonomickému odboru zajistit úhradu splátek návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem financí České republiky v souladu s podmínkami smlouvy mezi Ministerstvem financí České republiky a Karlovarským krajem a zapracovat splátky do rozpočtových výhledů Karlovarského kraje

3.	pověřit hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na provedení finanční opravy v Regionálním operačním programu Severozápad, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad

4.	pověřit hejtmana Karlovarského kraje oslovit předsedu Monitorovacího výboru ROP Severozápad 
ve věci negativních důsledků realokace z ROP Severozápad do jiných ROP na možnosti rozvoje Karlovarského kraje a projednat to s ním


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


