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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 28. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. září 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:10 do 9:35 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil (od 8:10 do 9:19 hod), Bc. Čermák, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Mgr. Vránová, zástupce ředitele krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná     	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.9.2013
RK 874/09/13
2.
Poskytnutí daru Chráněnému bydlení o.s. Sokolov
RK 875/09/13
3.
Rozpočtové změny
RK 876/09/13
4.
Odvolání a jmenování člena Komise dopravní
RK 877/09/13
5.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Správa a údržba objektů a areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje"
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
RK 878/09/13
6.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu Kraslice, okres Sokolov
staženo
7.
Žádost Jezdecké akademie - střední odborné školy Mariánské Lázně s.r.o., 
IČO 26406624, se sídlem Mariánské Lázně 569, PSČ 353 01, o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/3.2.12/02.0008
RK 879/09/13
8.
Žádost Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, o prominutí odvodu neoprávněně použité částky
RK 880/09/13
9.
Analýza realizovaných vzdělávacích programů mimo školskou soustavu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.2.
RK 881/09/13


10.


,,Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545" schválení dodatku č. 1 
ke smlouvě na realizaci stavby


RK 882/09/13
11.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji II – dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D 087/2012
RK 883/09/13
12.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice
RK 884/09/13
13.
Schválení návrhu a uzavření smlouvy na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545"
RK 885/09/13
14.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Mírová 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 886/09/13
15.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Luby 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 887/09/13
16.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Nové Hamry 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 888/09/13
17.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Nové Sedlo 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 889/09/13
18.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Otovice 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 890/09/13
19.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Kynšperk nad Ohří „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 891/09/13
20.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Březová 
u Sokolova „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 892/09/13
21.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Krásná 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 893/09/13
22.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Hranice 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 894/09/13
23.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Tuřany 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 895/09/13
24.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Teplá 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 896/09/13
25.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Zádub-Závišín 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 897/09/13
26.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Verušičky 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 898/09/13
27.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Svatava 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 899/09/13

28.

Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Sadov 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

RK 900/09/13
29.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Velichov 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 901/09/13
30.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Skalná 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 902/09/13
31.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Pomezí nad Ohří „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 903/09/13
32.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Rotava 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 904/09/13
33.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Smolné Pece 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 905/09/13
34.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Stráž nad Ohří 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 906/09/13
35.
Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2013 – změna č. 1
RK 907/09/13
36.
Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2013 Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 908/09/13
37.
Schválení výsledku zadávacích řízení na dodavatele veřejných zakázek připravovaných k realizaci v rámci Regionálního operačního programu
RK 909/09/13
38.
Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – schválení Dodatku č. 2 Smlouvy 
č. CZ.1.09/3.2.00/17.00307 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 910/09/13
39.
Projekt Karlovarská karta - odstoupení od Smlouvy o dílo na realizaci systému karty Karlovarského kraje a odstoupení od Smlouvy o užívání a provozování systémů karty Karlovarského kraje
RK 911/09/13
40.
Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2013
RK 912/09/13
41.
Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2013
RK 913/09/13
42.
Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2013
RK 914/09/13
43.
Aktualizace Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
RK 915/09/13
44.
Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ 
RK 916/09/13
45.
Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku ,,Zhotovitel stavby Jiráskova ABC" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP ,,PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II. - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek, jmenování komise pro hodnocení nabídek
RK 917/09/13
46.
Příspěvek Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.
RK 918/09/13
47.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce ,,Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří 
a zasklení lodžií v Domově pro seniory ,,SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
staženo
48.
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace
RK 919/09/13
49.
Příprava realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Operativní leasing sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace"
RK 920/09/13
50.
Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
RK 921/09/13
51.
Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš a přijetí nápravných opatření
RK 922/09/13
52.
Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům 
RK 923/09/13
53.
Změna Volebního řádu pro volby do školských rad
RK 924/09/13
54.
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje panu Robinu Holubovi na přípravu k reprezentaci České republiky ve freestylovém lyžování na Zimních olympijských hrách 2014 v Soči
RK 925/09/13
55.
Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov
RK 926/09/13
56.
Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu Ministerstva kultury České republiky ,,Podpora pro památky UNESCO" pro rok 2014
RK 927/09/13
57.
Schválení podání žádosti o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky v roce 2014 a následně žádosti 
o poskytnutí dotace včetně schválení finanční spoluúčasti kraje na akci „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště 
vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků - II. etapa"
RK 928/09/13
58.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 
p.č. 459/23, 459/24, 459/25, 459/27, 459/28 a 459/29 v k.ú. Královské Poříčí
RK 929/09/13
59.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.p.č. 310 v k.ú. Nové Kounice, části pozemku p.p.č. 4696/2 v k.ú. Bochov a část pozemku p.p.č. 969/1 v k.ú. Německý Chloumek
RK 930/09/13
60.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.č. 693/1 v k.ú. Pila
RK 931/09/13
61.
Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 1203/2, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 2480/4 v k.ú. Dolní Chodov a p.č. 334 v k.ú. Stará Chodovská z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov a bezúplatné nabytí pozemků 
p.č. 1017/2, 1018/6, 1018/8 a 1334/2 v k.ú. Dolní Chodov z majetku města Chodov 
do majetku Karlovarského kraje 
RK 932/09/13
62.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 2363/1 v k.ú. Krásné Údolí
RK 933/09/13
63.
Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 823 v k.ú. Údrč 
RK 934/09/13
64.
Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu č.p. 1985 na pozemku st.p.č. 2136, včetně pozemku st.p.č. 2136, vše v k. ú. Aš
RK 935/09/13
65.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 936/09/13
66.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro přípojkovou skříň 
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 
RK 937/09/13
67.
Prodej osobního vozidla Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary
RK 938/09/13
68.
Prodej čtyř osobních vozidel Karlovarského kraje svěřených do správy Integrované střední školy Cheb
RK 939/09/13
69.
Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
RK 940/09/13
70.
Poskytnutí finančních příspěvků na pořádání přehlídek trofejí zvěře v roce 2013
RK 941/09/13


71a


Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080 "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách“


RK 942/09/13
71b
Veřejná zakázka: „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“ – předčasné ukončení smlouvy
staženo
71c
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
staženo
71d
Smlouva o úhradě vzniklých nákladů vzniklých v souvislosti s prezentováním názorů zastupitelů v periodiku Krajské listy 
RK 943/09/13
71e
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - zvýšení základního kapitálu 
RK 944/09/13
71f
Záměr zřízení specializovaného očního pracoviště v nemocnici K. Vary 
– přesunutí do nových prostor
RK 945/09/13
71g
Revokace části usnesení RK 862/09/13 - Výpovědi příkazních smluv uzavřených mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
RK 946/09/13












PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

JUDr. Václav Sloup v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- PhDr. Olega Kalaše



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 71a)  Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080 "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách“

bod č. 71b)      Veřejná zakázka: „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského
 kraje“ – předčasné ukončení smlouvy

bod č. 71c)     Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

bod č. 71d)    Smlouva o úhradě vzniklých nákladů vzniklých v souvislosti s prezentováním názorů    zastupitelů v periodiku Krajské listy

bod č. 71e)     Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. -         zvýšení základního kapitálu

bod č. 71f) Záměr zřízení specializovaného očního pracoviště v nemocnici K. Vary 
– přesunutí do nových prostor

bod č. 71g)     Revokace části usnesení RK 862/09/13 - Výpovědi příkazních smluv uzavřených mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Staženo z programu:

bod č. 6)          Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu Kraslice, okres Sokolov

bod č. 47)          	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce ,,Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií 
v Domově pro seniory ,,SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

bod č. 71b)      Veřejná zakázka: „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“ – předčasné ukončení smlouvy

bod č. 71c)     Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise




1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.9.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 874/09/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.9.2013 s připomínkou uvedenou v zápise

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Poskytnutí daru Chráněnému bydlení o.s. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 875/09/13

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-- Kč Chráněnému bydlení o.s.

Termín kontroly: 04.11.2013

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


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 876/09/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 338/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 2.531.691,77 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. 339/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.590.048,91 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost Rybářství Mariánské Lázně s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně

Rozpočtovou změnu č. 340/2013
- navýšení příjmů a výdajů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 72.287.000,-- Kč z důvodu přidělení účelové dotace z ministerstva dopravy určené ke krytí nákladů Karlovarského kraje 
na prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2013

Rozpočtovou změnu č. 341/2013 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 487.301,31 Kč (18.950,08 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 3.523,21 Kč (137,01 EUR) a investiční účelové dotace ve výši 483.778,10 Kč (18.813,07 EUR) z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zřízení Česko -německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 342/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 106.518,-- Kč z důvodu přijetí vratky nevyčerpaných prostředků na přímé výdaje při finančním vypořádání za rok 2013 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní škola praktická Žlutice 

Rozpočtovou změnu č. 343/2013
- přesun rozpočtových prostředků z příspěvků cizím subjektům do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 120.000,-- Kč a dále přesun rozpočtových prostředků v rámci tohoto odboru změnou charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši 
± 466.124,-- Kč, které budou vynaloženy na úhradu nákladů za zpracování Analýzy zaměstnanosti Karlovarského kraje a Přípravu vstupních podkladů pro zpracování regionální inovační strategie

Rozpočtovou změnu č. 344/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 87.000,-- Kč z titulu přijetí vratky 
od příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary z akce „Sklad knih – stavební úprava prostor předaných Krajskému úřadu podle zpracovaného projektu“. Finanční prostředky budou použity jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary
na spoluúčast v grantech ze státního rozpočtu. 

Rozpočtovou změnu č. 345/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb na úhradu nákladů nájemného v pronajaté budově od Integrované střední školy Cheb.  

Rozpočtovou změnu č. 346/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 225.000,-- Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu na vyřešení nebezpečných, havarijních situací a situací nesplňující hygienické požadavky na provoz organizace.

Rozpočtovou změnu č. 347/2013
- navýšení příjmů a výdajů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 113.368,80 Kč z důvodu přijetí
finančních  prostředků  od  města  Sokolov  na  poskytnutí příspěvků na realizaci opatření na ochranu 
před povodněmi 


Rozpočtovou změnu č. 348/2013
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 95.000,-- Kč. Jedná 
se o neinvestiční příspěvek pro organizaci Obec Slovákov v Sokolově na akci „Den národnostních menšin Karlovarského kraje“.

Rozpočtovou změnu č. 349/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru vnitřních záležitostí 
Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 3.000,-- Kč na úhradu nákupu pohonných hmot projektu ,,Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu“, v rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko

Rozpočtovou změnu č. 350/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 9.000,-- Kč na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu ,,Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb (OP LZZ IV.)“ financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a zároveň přesun rozpočtových prostředků ve stejné výši z odboru kanceláře ředitele zpět do odboru sociálních věcí

Rozpočtovou změnu č. 351/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 62.997,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov jako  odvod za porušení rozpočtové kázně v roce 2011. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 352/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 514,-- Kč  do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení penále z prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu ,,Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů 
ve školách“ realizovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 353/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 452.256,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu úroků za posečkání s úhradou penále 
za porušení rozpočtové kázně u projektu Houslařská škola realizovaného Integrovanou střední školou Cheb a financovaného v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (I. programovací období) 

Rozpočtovou změnu č. 354/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 227.509,32 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 355/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 31.114,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků za rok 2012 došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Gymnázium Cheb jako vyúčtování příspěvku na studium zaměstnance školy. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 356/2013
- zapojení financování z Fondu budoucnosti do příspěvků cizím subjektům Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 19.056.000,-- Kč pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad na spolufinancování projektů ROP


Rozpočtovou změnu č. 357/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 40.000,-- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná 
na krajské kolo Karlovarské ligy dobrovolných hasičů

Rozpočtovou změnu č. 358/2013
- navýšení příjmů a výdajů zapojením rozpočtových prostředků z návratné finanční výpomoci 
od Ministerstva financí České republiky do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 307.867.530,-- Kč pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad 
na uhrazení finančních oprav týkající se Regionálního operačního programu NUTS2 Severozápad

Rozpočtovou změnu č. 359/2013 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 11.522.654,68 Kč z titulu přijetí 3. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu ,,Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ VIII.)“, financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Termín kontroly: 04.11.2013

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


4. Odvolání a jmenování člena Komise dopravní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 877/09/13

- odvolává v  souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, v důsledku úmrtí Ing. Milana Sapouška, z pozice člena Komise dopravní dnem 17.7.2013

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Patrika Pizingera členem Komise dopravní dnem 19.9.2013

- ukládá odboru kanceláře ředitele úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


5. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: ,,Správa a údržba objektů a areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje"
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 878/09/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku ,,Správa a údržba objektů a areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje"

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

- schvaluje hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ,,Správa a údržba objektů 
a areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Irena Šteflová 		- náhradník: Ing. Petr Klíček
- člen: Ing. Miroslav Očenášek		- náhradník: Ing. Jozef Leško
- člen: Ing. Radim Adamec		- náhradník: Mgr. Veronika Vodičková

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Mgr. Petr Šindelář, LL.M.	- náhradník: MUDr. Jiří Brdlík
- člen: Ing. Miroslav Balatka		- náhradník: Bc. Robert Pisár
- člen: Ing. Miroslav Očenášek		- náhradník: Ing. Jozef Leško

Termín kontroly: 02.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


6. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu Kraslice, okres Sokolov

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


7. Žádost Jezdecké akademie - střední odborné školy Mariánské Lázně s.r.o., IČO 26406624, se sídlem Mariánské Lázně 569, PSČ 353 01, o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/3.2.12/02.0008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 879/09/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit odvod ve výši 8.026,-- Kč za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 80 % z této částky, tj. 6.421,-- Kč 
a povinnosti uhradit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.296,-- Kč, a to ve výši 100 % z této částky, tj. 2.296,-- Kč Jezdecké akademii - střední odborné škole Mariánské Lázně s.r.o., IČO 26406624, se sídlem Mariánské Lázně 569, 353 01

Termín kontroly: 04.11.2013

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


8. Žádost Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, o prominutí odvodu neoprávněně použité částky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 880/09/13

- schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 2.947,64 Kč, 
tj. 2.947,64 Kč Základní škole a mateřské škole Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, IČO 60610395, se sídlem Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 2.947,64 Kč, tj. 2.947,64 Kč Základní škole a mateřské škole Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, IČO 60610395, se sídlem Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou

Termín kontroly: 16.12.2013

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


9. Analýza realizovaných vzdělávacích programů mimo školskou soustavu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.2.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 881/09/13

- bere na vědomí Analýzu realizovaných vzdělávacích programů mimo školskou soustavu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
v Karlovarském kraji“

- ukládá odboru investic a grantových schémat rozeslat Analýzu realizovaných vzdělávacích programů mimo školskou soustavu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 
3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 04.11.2013

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


10. ,,Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545" schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 882/09/13

- bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky na akci: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu – Rehabilitace Sokolov, Slovenská č. p. 545“ užitím jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby ,,Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545"

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby ,,Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545"

Termín kontroly: 18.11.2013

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

11. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II – dodatek č. 2 
ke smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. D 087/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 883/09/13

- schvaluje znění Dodatku č. 2, kterým se upravuje termín ukončení realizace projektu ve Smlouvě 
o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.42 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Základní školou a Základní uměleckou školou Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvkovou organizací)

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2, kterým se upravuje termín ukončení realizace projektu ve Smlouvě 
o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.42 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Základní školou a Základní uměleckou školou Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvkovou organizací)

Termín kontroly: 21.10.2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 884/09/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice. 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 4. KALIBRA NOVA, s.r.o., s nabídkovou cenou 2.768.480,00 Kč včetně DPH.

- pověřuje Ing. Bohdana Koždoně, ředitele PO Střední lesnické školy Žlutice, podpisem smlouvy o dílo 
s vítězem soutěže „Výměna otvorových výplní v budově školy a domova mládeže“ objektu Střední lesnické školy Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice společností KALIBRA NOVA, s.r.o., s nabídkovou cenou 2.768.480,00 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 18.11.2013

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


13. Schválení návrhu a uzavření smlouvy na realizaci stavby: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 885/09/13

- schvaluje návrh smlouvy na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově - PAVILON C - stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č.p. 545“.

- schvaluje uzavření smlouvy na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově - PAVILON C - stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č.p. 545“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek 
k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 18.11.2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 886/09/13

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 887/09/13

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 888/09/13

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 889/09/13

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 890/09/13

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 891/09/13

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

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



20. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Březová u Sokolova 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 892/09/13

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 893/09/13

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 894/09/13

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

Zodpovídá:
Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK 
23. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Tuřany „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 895/09/13

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 896/09/13

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

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


25. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Zádub-Závišín „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 897/09/13

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

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





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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 898/09/13

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 899/09/13

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 900/09/13

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

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







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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 901/09/13

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 902/09/13

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

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


31. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Pomezí nad Ohří „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 903/09/13

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

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






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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 904/09/13

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

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


33. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Smolné Pece „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 905/09/13

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

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


34. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Stráž nad Ohří „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 906/09/13

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

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





35. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2013 – změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 907/09/13

- bere na vědomí předloženou změnu č. 1 provozního plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2013, s tím, že se celkové předpokládané zdroje zvyšují z částky 
670 836 tis. Kč na částku 711 937 tis. Kč, tj. o částku 41 101 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů na rok 2013 z částky 419 080 tis. Kč
na částku 485 180 tis. Kč, tj. o částku 66 100 tis. Kč

- schvaluje změny v použití neinvestičních finančních prostředků, přičemž se zvyšuje čerpání na opravy silnic z částky 271 200 tis. Kč na částku 294 300 tis. Kč, tj. o částku 23 100 tis. Kč

- bere na vědomí snížení zdrojů v investičním fondu na rok 2013 z částky 441 940 tis. Kč 
na částku 426 642 tis. Kč, tj. o částku 15 298 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu:
-	snížení čerpání z investičních zdrojů do silniční sítě z částky 282 900 tis. Kč na částku 
244 200 tis. Kč, tj. 38 700 tis. Kč
-	zvýšení čerpání z investičních zdrojů na údržbu silniční sítě z částky 83 152 na částku 93 152 tis. Kč, tj. o 10 000 tis. Kč
-	zvýšení čerpání z investičních zdrojů na splátky investičních úvěrů z částky 53 138 tis. Kč na částku 66 138 tis. Kč, tj. o 13 000 tis. Kč
zvýšení rezervy investičního fondu z částky 750 tis. Kč na částku 1 152 tis. Kč, tj. o 402 tis. Kč

- souhlasí s použitím finančních prostředků z výnosů hospodářské činnosti na mzdové náklady ve výši 700 tis. Kč

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, zapracovat změny do Provozního plánu na rok 2013

Termín kontroly: 04.11.2013

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


36. Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2013 Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 908/09/13

- souhlasí s tím, aby auditorské ověření roční uzávěrky Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace za účetní období roku 2013 a vydáním zprávy o auditu včetně výroku provedla společnost A-CONT, s.r.o., IČO 49448889

Termín kontroly: 7.4.2014

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
37. Schválení výsledku zadávacích řízení na dodavatele veřejných zakázek připravovaných 
k realizaci v rámci Regionálního operačního programu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 909/09/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/210 Statické zajištění silnice Vítkov“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO 40233308, s nabídkovou cenou 6.207.731,14 Kč 
vč. DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: AZ Sanace a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO 25033514, s nabídkovou cenou 6.370.854,73 Kč vč. DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, s nabídkovou cenou 6.652.921,81 Kč vč. DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/210 Statické zajištění silnice Vítkov“ firmou Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO 40233308, s nabídkovou cenou 6.207.731,14 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle §82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/00635 Opěrné zdi Loket - serpentiny“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: AZ Sanace a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO 25033514, s nabídkovou cenou 11.206.638,52 Kč vč. DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: M-Silnice a.s., závod Mosty a speciální stavby, 1. máje 198, 504 01 Nový Bydžov, IČO 42196868, s nabídkovou cenou 11.632.343,96 Kč vč. DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: Algon a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Joštova 1, 350 02 Cheb, IČO 28420403, s nabídkovou cenou 11.855.298,68 Kč vč. DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/00635 Opěrné zdi Loket - serpentiny“ firmou AZ Sanace a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25033514, s nabídkovou cenou 11.206.638,52 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle §82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/2098 Modernizace silnice – průtah Loučky“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, s nabídkovou cenou 12.498.209,57 Kč vč. DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČO 45274924, s nabídkovou cenou 13.142.968,00 Kč vč. DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: Bogl a Krýsl, k.s., Dvořákova 998, 334 41 Dobřany, IČO 26374919, s nabídkovou cenou 13.866.600,00 Kč vč. DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/2098 Modernizace silnice – průtah Loučky“ firmou Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, s nabídkovou cenou 12.498.209,57 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 02.12.2013

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


38. Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – schválení Dodatku č. 2 Smlouvy 
č. CZ.1.09/3.2.00/17.00307 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 910/09/13

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/17.00307 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/17.00307 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


39. Projekt Karlovarská karta - odstoupení od Smlouvy o dílo na realizaci systému karty Karlovarského kraje a odstoupení od Smlouvy o užívání a provozování systémů karty Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 911/09/13

- schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo na realizaci systému Karty Karlovarského kraje uzavřené mezi Karlovarským krajem a firmami Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží  920/12, 
303 23 Plzeň, IČO 2522068 a Karlovarská karta s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, 
IČO 24809888, dle návrhu

- schvaluje odstoupení od smlouvy o užívání a provozování systémů Karty Karlovarského kraje uzavřené mezi Karlovarským krajem a firmami Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží  920/12, 303 23 Plzeň, IČO 2522068 a Karlovarská karta s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, 
IČO 24809888, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem dopisů o odstoupení od smlouvy o dílo na realizaci systému Karty Karlovarského kraje a o odstoupení od smlouvy o užívání a provozování systémů Karty Karlovarského kraje adresovaných firmám Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží  920/12, 303 23 Plzeň, IČO 2522068 a Karlovarská karta s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, 
IČO 24809888, dle návrhu

Termín kontroly: 04.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


40. Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 912/09/13

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., Ing. Václavu Černému, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 18.11.2013

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


41. Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 913/09/13

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Ing. Zdeňku Pavlasovi, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 18.11.2013

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


42. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 914/09/13

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 18.11.2013

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


43. Aktualizace Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 915/09/13

- schvaluje snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, ze 103 lůžek na 85 lůžek

- schvaluje změny Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově, příspěvková organizace, ke dni 31.8.2013

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením “PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, zaznamenat změny ke dni 31.8.2013 formou revizí textu do Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením “PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, předložit aktualizovaný Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, Ministerstvu práce a sociálních věcí 
ČR ke schválení

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


44. Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 916/09/13

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ ke dni 31.8.2013

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


45. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku ,,Zhotovitel stavby Jiráskova ABC" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií 
a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek, jmenování komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 917/09/13

- schvaluje realizaci formou otevřeného řízení na veřejnou zakázku ,,Zhotovitel stavby Jiráskova ABC" 
v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ,,Zhotovitel stavby Jiráskova ABC" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
Člen:	Kateřina Mairingerová		Náhradník:	Olga Dacková
Člen:	Jiří Kvak			Náhradník:	Šárka Drahokoupilová
Člen:	Ing. Petr Uhříček		Náhradník:	Bohuslava Hrabáková

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Člen:	Miloslav Čermák		Náhradník:	Ing. Václav Jakubík
Člen:	PhDr. Oleg Kalaš		Náhradník:	Bohuslava Hajská
Člen:	MUDr. Jan Svoboda		Náhradník:	Ing. Karel Jakobec
Člen:	Hana Hozmanová		Náhradník:	Václav Mleziva
Člen:	Kateřina Mairingerová		Náhradník:	Olga Dacková
Člen:	Ing. Irena Šteflová		Náhradník:	Ing. Věra Tomsová
Člen:	Ing. Petr Uhříček		Náhradník:	Bohuslava Hrabáková

Termín kontroly: 16.12.2013

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


46. Příspěvek Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 918/09/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. ve výši 4.967,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku Federaci rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.

Termín kontroly: 04.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


47. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce ,,Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory ,,SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


48. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 919/09/13

- souhlasí s návrhem dodatku č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace

- ukládá předložit návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 



49. Příprava realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Operativní leasing sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 920/09/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku: „Operativní leasing sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“, s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Operativní leasing sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen Ing. Marcela Skalová		- náhradník Jarmila Bartošová
- člen Bc. Miloš Kukačka		- náhradník Mgr. David Steindl
- člen Bc Vlastimil Novák		- náhradník Ing. Stanislav Hubka

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:

- člen Bc. Miroslav Čermák		- náhradník Ing. Richard Ullisch
- člen Josef Murčo			- náhradník Bc. Pavel Čekan
- člen Ing. Karel Jakobec		- náhradník Ing. Miroslav Balatka
- člen Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník Ing. Václav Živný
- člen Ing. Alena Šalátová		- náhradník Ing. Denisa Cettlová
- člen Ing. Miroslav Očenášek                - náhradník Ing. Jozef Leško
- člen Mgr. David Steindl		- náhradník Bc. Miloš Kukačka

Termín kontroly: 10.3.2014

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


50. Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 
při Léčebných lázních Lázně Kynžvart a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 921/09/13

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu 
u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart

- ukládá příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 3.500,-- Kč

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart následně řešit škodu vzniklou v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně a písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku

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

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


51. Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš a přijetí nápravných opatření

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 922/09/13

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu 
u příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš

- ukládá příspěvkové organizaci Gymnázium a střední odborná škola Aš odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 740.000,-- Kč

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš následně řešit škodu vzniklou v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně a písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš podat trestní oznámení 
v návaznosti na kontrolní závěry vztahující se k nedostatkům při zúčtování školních akcí

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace

Termín kontroly: 16.12.2013

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


52. Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice 
a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 923/09/13

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu 
u příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice

- ukládá příspěvkové organizaci Střední zemědělská škola Dalovice odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 51.991,-- Kč

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice následně řešit škodu vzniklou v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně a písemně informovat odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy o výsledku

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace

Termín kontroly: 16.12.2013

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


53. Změna Volebního řádu pro volby do školských rad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 924/09/13

- vydává Volební řád pro volby do školských rad ve znění dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Volební řád pro volby 
do školských rad k podpisu hejtmanovi a seznámit s ním ředitele příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Karlovarským krajem

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Karlovarským krajem zabezpečovat volby do školských rad v souladu s tímto volebním řádem

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


54. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje panu Robinu Holubovi na přípravu k reprezentaci České republiky ve freestylovém lyžování na Zimních olympijských hrách 2014 v Soči

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 925/09/13

- schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje panu Robinu Holubovi na přípravu k reprezentaci České republiky ve freestylovém lyžování na Zimních olympijských hrách 2014 v Soči dle návrhu

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

Termín kontroly: 21.10.2013

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


55. Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 926/09/13

- schvaluje poskytnutí odměny Ing. Pavlu Žemličkovi, řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, u příležitosti životního výročí ve výši dle návrhu

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

Termín kontroly: 18.11.2013

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


56. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu Ministerstva kultury České republiky
,,Podpora pro památky UNESCO" pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 927/09/13

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2014 z programu Ministerstva kultury České republiky ,,Podpora pro památky UNESCO" na zpracování map montánních památek na lesních pozemcích území nominovaného k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO pod názvem ,,Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří"

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit zpracovanou žádost 
o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi a zajistit odeslání této žádosti

Termín kontroly: 21.10.2013

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


57. Schválení podání žádosti o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky v roce 2014 a následně žádosti o poskytnutí dotace včetně schválení finanční spoluúčasti kraje na akci „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů 
a klempířských prvků - II. etapa"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 928/09/13

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje na Ministerstvo kultury České republiky o zařazení akce „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – II. etapa “ do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky v roce 2014 s tím, že vlastní podíl Karlovarského kraje bude činit 1 mil. Kč

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje na Ministerstvo kultury České republiky o poskytnutí dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky v roce 2014 v případě zařazení akce „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště 
vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – II. etapa “

- schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014, které budou použity v případě poskytnutí dotace jako podíl Karlovarského kraje na financování akce „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – II. etapa“, financované z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky v roce 2014

- pověřuje Ing. Dagmar Divišovou jako osobu odpovědnou k jednání v peněžním ústavu určeném Ministerstvem kultury ČR pro deponování finančního příspěvku poskytnutého z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky v roce 2014 na akci „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – II. etapa “

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, aby ve spolupráci s ekonomickým odborem a zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary zajistil zpracování 
a podání žádostí a další související potřebné úkony

Termín kontroly: 21.10.2013

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



58. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 459/23, 459/24, 459/25, 459/27, 459/28 a 459/29 v k.ú. Královské Poříčí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 929/09/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.č. 459/23 o výměře 412 m2, 459/24 o výměře 296 m2, 459/25 o výměře 598 m2, 459/27 o výměře 
456 m2, 459/28 o výměře 232 m2 a 459/29 o výměře 464 m2 v k.ú. a obci Královské Poříčí formou darovací smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, zastoupenou Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., generálním ředitelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 245.000,-- Kč + náklady Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, vynaložené na vyhotovení znaleckého posudku a správní poplatky zaplacené katastrálnímu úřadu 
za doklady prokazující, že jde nezpochybnitelně o majetek státu v úhrnné výši 6.000,-- Kč, tj. celkem 251.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky s právem hospodaření 
s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 10.2.2014

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


59. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.p.č. 310 v k.ú. Nové Kounice, části pozemku p.p.č. 4696/2 v k.ú. Bochov a část pozemku p.p.č. 969/1 
v k.ú. Německý Chloumek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 930/09/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést  pozemek p.p.č. 310 o výměře 590 m2 
v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov, části pozemku p.p.č. 4696/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 683-29/2013 z původního pozemku p.p.č. 4696/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 4696/3 o výměře 603 m2 a p.p.č. 4696/4 o výměře 196 m2 v k.ú. a obci Bochov a část pozemku p.p.č. 969/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 65-28/2013 z původního pozemku p.p.č. 969/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 969/5 o výměře 1597 m2 
v k.ú. Německý Chloumek a obci Bochov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, PSČ 364 71 Bochov, IČO 00254444, zastoupeným panem Miroslavem Egertem, 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 Bochov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.p.č. 310 o výměře 590 m2 v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov, částí pozemku p.p.č. 4696/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 683-29/2013 z původního pozemku p.p.č. 4696/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 4696/3 o výměře 603 m2 a p.p.č. 4696/4 o výměře 196 m2 v k.ú. 
a obci Bochov a části pozemku p.p.č. 969/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 65-28/2013 
z původního pozemku p.p.č. 969/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 969/5 
o výměře 1597 m2 v k.ú. Německý Chloumek a obci Bochov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, 
PSČ 364 71 Bochov, IČO 00254444, zastoupeným panem Miroslavem Egertem, 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 Bochov

- 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: 13.1.2014

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


60. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemku 
p.č. 693/1 v k.ú. Pila

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 931/09/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 693/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 515-45/2013 z původního pozemku p.č. 693/1 a označena jako jeho díl "b" 
o výměře 503 m2 v k.ú. a obci Pila formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Pila, se sídlem Pila č.p. 97, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČO 69981264, zastoupenou 
Mgr. Stanislavem Hoffmanem, starostou 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 vlastnictví obce Pila

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.č. 693/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 515-45/2013 z původního pozemku 
p.č. 693/1 a označena jako jeho díl "b" o výměře 503 m2 v k.ú. a obci Pila formou darovací smlouvy 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pila, se sídlem Pila č.p. 97, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČO 69981264, zastoupenou Mgr. Stanislavem Hoffmanem, starostou 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 vlastnictví obce Pila

- 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: 13.1.2014

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


61. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 1203/2, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 2480/4 v k.ú. Dolní Chodov a p.č. 334 v k.ú. Stará Chodovská z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1017/2, 1018/6, 1018/8 a 1334/2 v k.ú. Dolní Chodov 
z majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 932/09/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 1203/2 o výměře 510 m2, 1331/4 o výměře 115 m2, 1331/5 o výměře 19 m2, 1331/6 o výměře 126 m2, 2480/4 o výměře 106 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov a pozemek p.č. 334 o výměře 1201 m2 v k.ú. Stará Chodovská a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Ing. Josefem Horou, 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 majetku města Chodov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 
p.č. 1203/2 o výměře 510 m2, 1331/4 o výměře 115 m2, 1331/5 o výměře 19 m2, 1331/6 o výměře 126 m2, 2480/4 o výměře 106 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov a pozemku p.č. 334 o výměře 1201 m2 
v k.ú. Stará Chodovská a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Ing. Josefem Horou, 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 majetku města Chodov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
p.č. 1017/2 o výměře 343 m2, 1018/6 o výměře 33 m2, 1018/8 o výměře 36 m2 a 1334/2 o výměře 8 m2 
v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Ing. Josefem Horou, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Chodov do majetku Karlovarského kraje

- 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: 10.2.2014

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


62. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 2363/1 v k.ú. Krásné Údolí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 933/09/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 2363/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 297-100/2013 z původního pozemku p.p.č. 2363/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2363/3 o výměře 240 m2 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 uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví města Krásné Údolí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 2363/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 297-100/2013 z původního pozemku p.p.č. 2363/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2363/3 o výměře 240 m2 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 uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost 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: 13.1.2014

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


63. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 823 
v k.ú. Údrč 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 934/09/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 823, která byla oddělena geometrickým plánem č. 92-38/2013 z původního pozemku p.p.č. 823 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 823/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Údrč a obci Bochov formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Mgr. Marcelem Biskupem a Mgr. Lenkou Biskupovou, oba bytem Garibaldiho 16/4, Doubí, PSČ 360 07 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 1.680,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Biskupových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.p.č. 823, která byla oddělena geometrickým plánem č. 92-38/2013 z původního pozemku p.p.č. 
823 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 823/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Údrč a obci Bochov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi 
Mgr. Marcelem Biskupem a Mgr. Lenkou Biskupovou, oba bytem Garibaldiho 16/4, Doubí, PSČ 360 07 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 1.680,-- Kč, za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Biskupových

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

Termín kontroly: 13.1.2014

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


64. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovu č.p. 1985 na pozemku st.p.č. 2136, včetně pozemku st.p.č. 2136, vše v k. ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 935/09/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat budovu č.p. 1985 na pozemku st.p.č. 2136 a pozemek st.p.č. 2136 o výměře 153 m2 v k.ú. Aš

Termín kontroly: 7.7.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 




65. 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 936/09/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1077/1 v k.ú. Habartov, silnice 
č. III/21233 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 994-2455/2012 
ze dne 19.04.2012 (umístění inženýrských sítí – zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení "STL plynovodu a přípojky Habartov"), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 5/8, p.č. 164/7 a p.č. 319/2 
v k.ú. Chranišov, silnice č. II/209 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 213-1913/2013 ze dne 06.06.2013 (umístění inženýrských sítí – zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení ,,Nové Sedlo, příprava území a STV pro průmyslovou zónu, přeložka VN"), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 
3.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1712/14 v k. ú. Stanovice, silnice 
č. III/2082 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 512-502/2012 ze dne 02.07.2013 (umístění inženýrských sítí – zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení - podzemní vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- 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: 13.1.2014

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


66. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro přípojkovou skříň ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 937/09/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 550/6, k.ú. Aš, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro umístění přípojkové skříně elektro ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši dle standardní platby za tato připojení s připočtením DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro přípojkovou skříň 
mezi Karlovarským krajem, (jako stranou povinnou) a společností ČEZ, a.s., IČO 24729035, zastoupenou na základě plné moci Ivanou Vaidišovou, pracovnicí společnosti MONTPROJEKT, a.s. (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 04.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


67. Prodej osobního vozidla Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 938/09/13

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebného movitého majetku, a to osobního Ford Escort 1,6 kombi, rok výroby 1999, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Krajská knihovna Karlovy Vary (jako prodávajícím na jedné straně) a fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění panen Antonínem Prachárem, IČO 69928622, se sídlem Pulovice 67, 362 72 Šemnice, okres Karlovy Vary (jako kupujícím na straně druhé), za cenu obvyklou v místě a čase, a tím převést vlastnické právo movitého majetku, dle návrhu

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

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary, 
PaedDr. Vratislavu Emlerovi, učinit kroky k uzavření kupní smlouvy

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


68. Prodej čtyř osobních vozidel Karlovarského kraje svěřených do správy Integrované střední školy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 939/09/13

- schvaluje dle Přílohy č. 2 zřizovací listiny – „Pravidel pro správu majetku kraje“ prodej nepotřebných čtyř osobních vozidel níže uvedené značky, za ceny obvyklé v místě a čase níže uvedené:
o	Škoda Felicia combi, RZ CHH 72-56, rok výroby 1998, za cenu 5.000,-- Kč 
o	Renault Megane, RZ 2K8 9593, rok výroby 2003, za cenu 12.000,-- Kč
o	Mercedes Benz  A170, RZ 2K3 8455, rok výroby 1999, za cenu 20.000,-- Kč
o	Hyundai Getz, inv.č. 9673, RZ 1K0 0939, rok výroby 2002, za cenu 9.000,-- Kč
formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a fyzickou osobou panem Václavem Strnadem, bytem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb (jako kupujícím na straně druhé), 
za nejvyšší nabídnutou cenu celkem 46.000,-- Kč, a tím převést vlastnické právo k movitému majetku, 
dle návrhu

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 46.000,-- Kč, získané prodejem čtyř osobních vozidel specifikovaných v návrhu zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb, Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, uzavřít kupní smlouvu

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


69. Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 940/09/13

- souhlasí a pověřuje delegovaného zástupce Karlovarského kraje na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., schválit prodloužení termínu možnosti odkupu akcií do 31.12.2014

Termín kontroly: 04.11.2013

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


70. Poskytnutí finančních příspěvků na pořádání přehlídek trofejí zvěře v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 941/09/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., okresnímu spolku Cheb, na pořádání přehlídky trofejí zvěře

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., okresnímu spolku Karlovy Vary na pořádání přehlídky trofejí zvěře

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje okresnímu mysliveckému spolku Cheb dle návrhu v příloze

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary dle návrhu v příloze

Termín kontroly: 02.12.2013

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


71a. Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080 "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 942/09/13

- bere na vědomí informaci o obdržení platebního výměru ze dne 12.7.2013 a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace projektu Karlovarského kraje reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080 ,,Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“ ve výši 
2.667,-- Kč

- bere na vědomí informaci o obdržení platebního výměru na úhradu penále za prodlení s odvodem 
za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080 ,,Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“ ze dne 14.8.2013 ve výši 514,-- Kč

- schvaluje úhradu odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 514,-- Kč

- schvaluje podání žádosti o prominutí odvodu ve výši 2.667,-- Kč a penále ve výši 514,-- Kč

- ukládá odboru ekonomickému realizovat veškeré kroky spojené s úhradou penále za porušení rozpočtové kázně

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy podílet se na realizaci veškerých kroků spojených 
s úhradou penále za porušení rozpočtové kázně a realizovat veškeré úkoly související se žádostí 
o prominutí odvodu a penále

Termín kontroly: 10.3.2014

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


71b. Veřejná zakázka: „Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje“ – předčasné ukončení smlouvy

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


71c. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění pravidelných úklidových služeb 
v objektech Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


71d. Smlouva o úhradě vzniklých nákladů vzniklých v souvislosti s prezentováním názorů zastupitelů v periodiku Krajské listy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 943/09/13

- schvaluje znění smlouvy o úhradě vzniklých nákladů se zastupitelem Karlovarského kraje, 
Ing. Miroslavem Balatkou a vydavatelem periodika Krajské listy, firmou ŽURNÁL MEDIA, a. s. 
(dle návrhu č. 1)

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o úhradě vzniklých nákladů se zastupitelem Karlovarského kraje, Ing. Miroslavem Balatkou a vydavatelem periodika Krajské listy, firmou ŽURNÁL MEDIA, a. s. (dle návrhu č. 1)

- schvaluje znění vzorové smlouvy o úhradě vzniklých nákladů mezi Karlovarským krajem, zastupitelem - autorem článku a vydavatelem periodika Krajské listy, firmou ŽURNÁL MEDIA, a. s. (dle návrhu č. 2)

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o úhradě vzniklých nákladů se zastupiteli - autory dalších článků a vydavatelem periodika Krajské listy, firmou ŽURNÁL MEDIA, a. s. (dle návrhu č. 2)

Termín kontroly: 04.11.2013

Zodpovídá:
Mgr. Jana Pavlíková 


71e. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - zvýšení základního kapitálu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 944/09/13

- rozhoduje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, jménem Karlovarského kraje jako jediného akcionáře akciové společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ 360 01, identifikační číslo 263 65 804, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, o zvýšení základního kapitálu této společnosti, předem určeným zájemcem, bez využití přednostního práva jediného akcionáře, takto:

Schvaluje se:

Základní kapitál akciové společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ 360 01, identifikační číslo 263 65 804, dále jen „Společnost“ se zvyšuje o částku 32.000.000,-- Kč, (třicet dva milionů korun českých), tzn. z jeho dosavadní výše 52.000.000,-- Kč, (padesát dva milionů korun českých) na částku 84.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tzn. nad částku 32.000.000,-- Kč, se nepřipouští.

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 32 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000.000,-- Kč, (jeden milion korun českých), vydaných v listinné podobě, dále jen jako „Akcie“.

Všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Karlovarskému kraji, identifikační číslo 708 911 68, se sídlem Krajského úřadu na adrese 360 01 Karlovy Vary, Závodní 353/88. 

Úpis všech Akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude proveden peněžitým vkladem 
na základě smlouvy o úpisu Akcií uzavřené mezi Společností a předem určeným zájemcem. 

Smlouva o upsání Akcií bude uzavřena ve lhůtě 30, (třiceti) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.

Návrh smlouvy o úpisu akcií bude zaslán předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Akcie musí být upsány v sídle Společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí 
do obchodního rejstříku.

Celkový emisní kurs všech upisovaných Akcií činí 32.000.000,-- Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých), Emisní kurs jedné upisované Akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tzn., představuje částku 1.000.000,-- Kč, (slovy: jeden milion korun českých). Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs všech Akcií peněžitým vkladem ve výši 32.000.000,-- Kč, (slovy: třicet dva milionů korun českých) nejpozději do čtrnácti dnů ode dne upsání Akcií, a to na zvláštní účet u banky, který Společnost za tímto účelem otevře na své jméno.

- schvaluje smlouvu o úpisu Akcií mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem výše uvedené smlouvy

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

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem notářského zápisu

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit zápis změn v členech orgánů Karlovarské krajské nemocnice a.s., do obchodního rejstříku

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


71f. Záměr zřízení specializovaného očního pracoviště v nemocnici K. Vary – přesunutí do nových prostor

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 945/09/13

- schvaluje záměr vybudování specializovaného očního pracoviště v nemocnici Karlovy Vary 
v prostorách bývalé nemocniční kantýny společností Somich s.r.o.

- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., ve spolupráci se společností SOMICH s.r.o a Karlovarským krajem a připravit smlouvy pro realizaci uvedeného záměru a předložit je Karlovarskému kraji a valné hromadě Karlovarské krajské nemocnice a.s., ke schválení

Termín kontroly: 24.03.2014

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


71g. Revokace části usnesení RK 862/09/13 - Výpovědi příkazních smluv uzavřených 
mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 946/09/13

- revokuje schválení vypovězení příkazní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou  nemocnicí a.s. v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu v Karlovarské krajské nemocnici a.s., nemocnice Karlovy Vary“ uzavřené dne 15.6.2009

- schvaluje vypovězení příkazní smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. v souvislosti s přípravou a realizací stavby ,,Dokončení Pavilonu akutní medicíny 
a centralizace v nemocnici Karlovy Vary" uzavřené dne 10.1.2012.

Termín kontroly: 28.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


