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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 29. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 4. října 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:35 do 11:30 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil (od 10:15 hodin), Bc. Čermák (od 9:36 hodin), JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská 
(celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Jakubík	
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Další zúčastnění:	Mgr. Bc. Kovačík, Ing. Očenášek, Ing. Šťovíček, pí Wernerová 
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


    Usnesení č.

A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.10.2013
RK 947/10/13
2.
Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2012
RK 948/10/13
3.
Poskytnutí finančního daru jachtaři Štěpánu Novotnému
RK 949/10/13
4.
Rozpočtové změny
RK 950/10/13
5.
Smlouva o ČSOB spořícím účtu pro podnikatele a smlouva o ČSOB spořícím účtu TOP
RK 951/10/13
6.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
RK 952/10/13
7.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
RK 953/10/13
8.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku
RK 954/10/13
9.
Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku
RK 955/10/13
10.
Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Muzeum Sokolov
RK 956/10/13
11.
Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Krajský dětský domov do 3 let
RK 957/10/13
12.
Schválení smlouvy o dílo na „Zajištění zimní údržby areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje na zimní období 2013/2014“
RK 958/10/13
13.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 983/2012
RK 959/10/13
14.
„Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropu a výměna stavebních výplní v 1. PP a 1. NP“ objektu školy Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská č.p. 56, Karlovy Vary – informace o provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a souvisí nezbytně s provedením původních stavebních prací
RK 960/10/13
15.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:
„Oprava a výměna okenních výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary 
– 2. etapa – dokončení zakázky“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary
RK 961/10/13
16.
"Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov", informace o provedeném jednacím řízení 
bez uveřejnění na dodatečné stavební práce, schválení dodatku č. 1 ke smlouvě 
na realizaci stavby
RK 962/10/13
17.
Žádost Základní školy Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace, 
IČO 70933774, se sídlem 1. máje 58/1, Karlovy Vary, PSČ 360 06, o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0009
RK 963/10/13
18.
Žádost města Horní Blatná, IČO 00480002, se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná, o prominutí penále
staženo
19.
Schválení formy zadávacího řízení na zajištění dodatečných stavebních prací 
v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji
RK 964/10/13
20.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 
„II/217 Modernizace silnice Aš - Hranice, II. etapa“ 
RK 965/10/13
21.
Schválení podání žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací díla „Revitalizace území Sokolov, Svatava – III. etapa“
RK 966/10/13
22.
Předžalobní upomínka – Milan Šibík a Alena Burdová, pohledávka na úhradu oprav domu č.p. 289 Nákladní ulice, Mariánské Lázně
RK 967/10/13
23.
Zrušení pověření k zastupování ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace
RK 968/10/13
24.
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
RK 969/10/13
25.
Schválení Podmínek Rozhodnutí poskytnutí dotace projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“ - v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013
RK 970/10/13
26.
Schválení Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOP_01_4120942388 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti s realizací projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“
RK 971/10/13
27.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení zástupce do dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o.
bez usnesení
28.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2013
RK 972/10/13
29.
Pravidla Rady Karlovarského kraje pro hodnocení a poskytování příspěvků 
z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví
RK 973/10/13
30.
Připomínky Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje 
k materiálu "Aktualizace programu rozvoje Karlovarského kraje na období 
2014 - 2020"
RK 974/10/13
31.
Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
RK 975/10/13
32.
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "DODÁVKA DIDAKTICKÉ A ICT TECHNIKY PRO PROJEKTY PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA V KARLOVÝCH VARECH"
RK 976/10/13
33.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary: „Vybavení dvou chemických laboratoří včetně zázemí“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 977/10/13
34.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov: "Gymnázium Ostrov - vybavení pro 3D laboratoř“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení seznamu subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komice pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 978/10/13
35.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum: „Laboratoř chemie a biologie 
– vybavení laboratorními přístroji“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 979/10/13
36.
Příprava zadávacího řízení příspěvkové organizace na veřejnou zakázku Gymnázium Cheb: „Pomůcky pro Gymnázium Cheb“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 980/10/13
37.
Příprava zadávacího řízení příspěvkové organizace na veřejnou zakázku Integrovaná střední škola Cheb: „Nákup vybavení pro výuku dřevozpracujících 
a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 981/10/13
38.
Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2711/12 v k.ú. Karlovy Vary a p.č. 1011/7 v k.ú. Drahovice z majetku Statutárního města Karlovy Vary do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně pozemek p.č. 2734 v k.ú. Karlovy Vary, z majetku Karlovarského kraje do majetku Statutárního města Karlovy Vary. Schválení poskytnutí finančního investičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rekonstrukci objektu Galerie umění Karlovy Vary.
staženo
39.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 
p.p.č. 1775/1 v k.ú. Krásná
staženo
40.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 830, 872/1, 1746, 1747, 1831, 1910, 1920, 1921, 1926 v k.ú. Krásná 
a p.p.č. 1711, 1898, 1907, 1920 v k.ú. Podhradí u Aše
staženo
41.
Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku 
p.p.č. 1134/2 v k.ú. Horní Blatná
RK 982/10/13
42.
Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 643 v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří
RK 983/10/13
43.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 984/10/13
44.
Zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 567/1 v k.ú. Nivy ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 985/10/13
45.
Zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 3276 v k.ú. Nejdek, p.p.č. 913/1 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a p.p.č. 2182/5 v k.ú. Nové Hamry ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 986/10/13
46.
Zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 117/1 v k.ú. Veselov ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 987/10/13
47.
Zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 2364/2 a p.p.č. 2370/2 v k.ú. Hroznětín ve vlastnictví Karlovarského kraje - Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, ve prospěch RWE GasNet s.r.o. a souhlasu 
se zřízením stavby v rámci stavby „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“
RK 988/10/13
48.
Zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 1137/1 a 1137/3 v k.ú. Salajna 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, 
s. p., ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 989/10/13
49.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 522/3; 527/105; 527/106; 527/108, 
k.ú. Dvory a p.p.č. 449/2, k.ú. Tašovice pro vedení kabelu SOS, ve prospěch Ředitelství silnice a dálnic ČR
RK 990/10/13
50.
Žádost o prodej části pozemku p.č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary v majetku Karlovarského kraje
RK 991/10/13
51.
Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2013
RK 992/10/13
52.
Zrušení usnesení č. RK 1079/11/12 ze dne 05.11.2012 - Výjimka z „Pravidel 
pro správu majetku kraje“ Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, neuskutečnit nabídku sanitního vozidla Land Rover
RK 993/10/13
53.
Prodej osobního vozidla Karlovarského kraje svěřeného do správy Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov
RK 994/10/13
54.
Souhlas s pokácením 6 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 3514/1 v k.ú. Aš
RK 995/10/13
55a)
Partnerství příspěvkových organizací Gymnázium Cheb a Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v projektu Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. (veřejná výzkumná instituce) „Věda pro život, život pro vědu“
RK 996/10/13
55b)
Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
RK 997/10/13
55c)
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele akce "Výměna dlažby a rekonstrukce prostorů čítárny v přízemí zámku" - Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
RK 998/10/13
55d)
Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace poskytnuté kraji s názvem: „Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním“ 
na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
RK 999/10/13




PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

JUDr. Martin Havel v. r.
náměstek hejtmana
 		 	
               
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PhDr. Olega Kalaše
- JUDr. Martina Havla


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícími změnami 
a doplněními:

Rozšíření programu o:

bod č. 55a)		Partnerství příspěvkových organizací Gymnázium Cheb a Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v projektu Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. (veřejná výzkumná instituce) „Věda pro život, život pro vědu“
bod č. 55b)	Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
bod č. 55c)	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele akce "Výměna dlažby a rekonstrukce prostorů čítárny v přízemí zámku" - Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
bod č. 55d)		Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace poskytnuté kraji s názvem: „Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním“ 
na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013

Staženo z programu:

bod č. 18)	Žádost města Horní Blatná, IČO 00480002, se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná, o prominutí penále
bod č. 38)	Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2711/12 v k.ú. Karlovy Vary a p.č. 1011/7 v k.ú. Drahovice z majetku Statutárního města Karlovy Vary do majetku Karlovarského kraje 
a záměr kraje bezúplatně pozemek p.č. 2734 v k.ú. Karlovy Vary, z majetku Karlovarského kraje do majetku Statutárního města Karlovy Vary. Schválení poskytnutí finančního investičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rekonstrukci objektu Galerie umění Karlovy Vary.
bod č. 39)	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 
p.p.č. 1775/1 v k.ú. Krásná
bod č. 40)	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 830, 872/1, 1746, 1747, 1831, 1910, 1920, 1921, 1926 v k.ú. Krásná a p.p.č. 1711, 1898, 1907, 1920 v k.ú. Podhradí u Aše


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.10.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 947/10/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 948/10/13

- bere na vědomí Zprávu o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2012

Zodpovídá:
Mgr. Martina Vránová, zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru kontroly


3. Poskytnutí finančního daru jachtaři Štěpánu Novotnému

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 949/10/13

- schvaluje poskytnutí finančního daru jachtaři Štěpánu Novotnému ve výši 40.000,-- Kč za získání titulu mistr republiky a na podporu dalších sportovních aktivit

Termín kontroly: 16.12.2013

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


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 950/10/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 360/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro obecní školu Karlovarského kraje Základní školu Marie Curie Sklodowské a mateřskou školu Jáchymov. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 
v roce 2013“.

Rozpočtovou změnu č. 361/2013

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru ve výši ± 850.000,-- Kč pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o., na provoz a činnost sportovní aktivity mládeže ve věku 5 – 19 let a vrcholového sportu mládeže

Rozpočtovou změnu č. 362/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 94.000,-- Kč. Jedná 
se o neinvestiční příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013 pro jednotlivé příjemce (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě)          



Rozpočtovou změnu č. 363/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské ve výši - 308.500,-- Kč a snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace ve výši - 308.500,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 364/2013

- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 37.878,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených, Karlovarským krajem předfinancovaných, mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 12/2012 vyplacených v lednu 2013. Tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 365/2013
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 697.240,76 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 366/2013

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 12.500,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou 
a ekonomickou Sokolov na úhradu nákladů na služební cestu, jejímž účelem je zjišťování podmínek 
pro pořádání soutěžní výstavy řemesel v Karlovarském kraji (Machr roku).

Rozpočtovou změnu č. 367/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní umělecká škola Žlutice ve výši 100.000,-- Kč 
a poskytnutí dotace městu Žlutice ve výši 100.000,-- Kč na zajištění činnosti základní umělecké školy 
ve výši poloviny ročního rozpočtu zrušené ZUŠ Žlutice.
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje přijetím vratky ve výši zůstatků fondů a výsledku hospodaření od zrušené příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní umělecké školy Žlutice 
ve výši 416.094,15 Kč. Finanční prostředky ve výši 413.022,30 Kč budou poskytnuty městu Žlutice jako dotace na zajištění činnosti základní umělecké školy a na základě darovací smlouvy bude městu Žlutice poskytnuta částka ve výši 3.071,85 Kč do Fondu kulturních a sociálních potřeb.

Rozpočtovou změnu č. 368/2013

- přesun  rozpočtových  prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru dopravy a silničního hospodářství  Krajského  úřadu  Karlovarského  kraje  ve  výši ± 100.000,-- Kč z důvodu financování  akce pořádané u příležitosti oslav 115. výročí železniční tratě Žlutice – Bečov nad Teplou a letošní znovu zprovoznění tratě z Krásného Jezu do Horního Slavkova – Kounice   



Rozpočtovou změnu č. 369/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 pro obecní školy Karlovarského kraje 
ve výši ± 1.396.380,50 Kč. Jedná se o snížení přímých výdajů ve výši – 1.396.380,50 Kč obecní škole Karlovarského kraje Základní škole praktická Plesná, Spojovací 80 a následné zvýšení přímých výdajů 
ve výši + 1.396.380,50 Kč obecní škole Karlovarského kraje Základní škole a mateřské škole Plesná, Školní 254.

Rozpočtovou změnu č. 370/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 168.248,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce 
„EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 371/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 237.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z investičního na neinvestiční u obce Otročín (45.000,-- Kč) a u obce Pernink (180.000,-- Kč) a z neinvestičního na investiční u obce Krásný Les (12.000,-- Kč). 

Rozpočtovou změnu č. 372/2013
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 2.980.453,03 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 373/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 960.000,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace a o částku 4.348.970,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování individuálního projektu Karlovarského kraje Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 374/2013

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 4.967,-- Kč. Jedná 
o  neinvestiční příspěvek pro organizaci Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s., na úhradu základních činností sociální služby – odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Rozpočtovou změnu č. 375/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 pro obecní školy Karlovarského kraje 
ve výši ± 88.583,-- Kč. Jedná se o snížení přímých výdajů ve výši – 88.583,-- Kč obecní škole Karlovarského kraje Základní škole Nový Kostel 3 a následné zvýšení přímých výdajů ve výši 
+ 88.583,-- Kč obecní škole Karlovarského kraje Mateřské škole a základní škole Nový Kostel 84. 

Rozpočtovou změnu č. 376/2013

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši celkem 24.140.000,-- Kč na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, které jsou partnery Karlovarského kraje při realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. Rozpis partnerů je uveden v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu č. 377/2013

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu odboru kanceláře ředitele úřadu a z odboru ekonomického zpět do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o přesun nevyčerpaných rozpočtových prostředků určených na mzdy a zákonné odvody ve výši ± 19.476,-- Kč 
a na cestovné ve výši ± 20.906,43 Kč končícího projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko saském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera.

Rozpočtovou změnu č. 378/2013

- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu odboru kanceláře ředitele úřadu a z odboru ekonomického zpět do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o přesun nevyčerpaných rozpočtových prostředků určených na mzdy a zákonné odvody ve výši ± 72.092,-- Kč 
a na cestovné ve výši ± 23.874,57 Kč končícího projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko bavorském regionu, který byl schválen k realizaci a financování 
v rámci Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera.

Rozpočtovou změnu č. 379/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 533.507,15 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 380/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.278.337.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje nasazených v průběhu povodně v červnu 2013“

Rozpočtovou změnu č. 381/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Chebu ve výši  
- 54.780,-- Kč a snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace 
ve výši – 54.780,-- Kč. 
		


Rozpočtovou změnu č. 382/2013

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu keramickou 
a sklářskou Karlovy Vary na úhradu nákladů na likvidaci chemikálií, které jsou po době použitelnosti, 
a jejich stav je velmi nebezpečný.

Rozpočtovou změnu č. 383/2013

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 72.440,30 Kč z důvodu uhrazení faktur – dodávka, instalace a montáž Venkovního informačního systému (velkých a malých informačních tabulí v areálu krajského úřadu)

Termín kontroly: 18.11.2013

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


5. Smlouva o ČSOB spořícím účtu pro podnikatele a smlouva o ČSOB spořícím účtu TOP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 951/10/13

- schvaluje Smlouvu o ČSOB spořícím účtu pro podnikatele a smlouvu o ČSOB spořícím účtu TOP

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 24.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 952/10/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 100.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart na akci "Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - projekt změny stavby před dokončením"

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 100.000,-- Kč příspěvkové organizace Domov pro seniory 
v Lázních Kynžvart na akci "Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - projekt změny stavby před dokončením"

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





7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 953/10/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 100.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart na investiční akci "Oplocení zahrady klientů Domov pro seniory v Lázních Kynžvart"

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


8. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 954/10/13

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 117.475,-- Kč příspěvkové organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku na pořízení rehabilitačních pomůcek 
- přístroje Thera Trailer a Trenažéru HK

Zodpovídá:
Pokorná Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek


9. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 
v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 955/10/13

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku ve výši 233.399,60 Kč na dofinancování schválené investiční akce "Oprava fasády budovy"

Zodpovídá:
Pokorná Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek


10. Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 956/10/13

- souhlasí se změnou názvu investiční akce "Odstranění havarijního stavu budovy v ulici Vrchlického, sídlo ředitelství příspěvkové organizace - II. etapa" na nový název "Statické zajištění objektu "Myslivna" Sokolov, Vrchlického 160"

Zodpovídá:
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace

	

11. Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Krajský dětský domov do 3 let

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 957/10/13

- souhlasí se změnou účelu použití nevyčerpané části schválené dotace do investičního fondu ve výši 69.330,-- Kč z akce "Úprava chráněné únikové cesty" na akci "Úprava prostor chodby a toalety v 1. PP včetně výměny dveří a okna"

Zodpovídá:
Ing. Erika Pavlová, ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvková organizace


12. Schválení smlouvy o dílo na „Zajištění zimní údržby areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje na zimní období 2013/2014“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 958/10/13

- schvaluje uzavření smlouvy na „Zajištění zimní údržby areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na zimní období 2013/2014“ mezi Karlovarským krajem a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., 
dle návrhu

- pověřuje Ing. Miroslava Očenáška, vedoucího odboru vnitřních záležitostí, podpisem smlouvy

Termín kontroly: 18.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


13. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 983/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 959/10/13

- schvaluje znění Dodatku č. 2, kterým se přesouvají finanční prostředky mezi kapitolami schváleného rozpočtu Smlouvy o realizaci grantového projektu ev. č. D 983/2012 v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a ARPIS a.s.

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2, kterým se přesouvají finanční prostředky mezi kapitolami schváleného rozpočtu Smlouvy o realizaci grantového projektu ev. č. D 983/2012 v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a ARPIS a.s.

Termín kontroly: 04.11.2013

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



14. „Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropu a výměna stavebních výplní v 1. PP 
a 1. NP“ objektu školy Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, Ondřejská č.p. 56, Karlovy Vary – informace o provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a souvisí nezbytně s provedením původních stavebních prací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 960/10/13

- bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci "Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropu a výměna stavebních výplní v 1. PP a 1. NP" užitím jednacího řízení bez uveřejnění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby na akci "Hydroizolační clony tlakovou injektáží, oprava stropu a výměna stavebních výplní v 1. PP a 1. NP" ze dne 8.7.2013 uzavřené mezi Středním odborném učilištěm stravování a služeb Karlovy Vary, se sídlem: Ondřejská 56, Karlovy Vary 360 21 a firmou STASKO plus, spol. s r.o., se sídlem: Rolavská 10, Karlovy Vary 360 01

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


15. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:
„Oprava a výměna okenních výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary – 2. etapa – dokončení zakázky“ Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 961/10/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Oprava a výměna okenních výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary – 2. etapa – dokončení zakázky“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 1. TRUSTAV s.r.o., K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, 
IČO 250 31 716, s nabídkovou cenou 4.367.217,04,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Mgr. Hanu Švejstilovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Oprava a výměna okenních výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary – 2. etapa – dokončení zakázky“ 
s nabídkovou cenou 4.367.217,04,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 24.03.2014

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


16. "Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská 
č.p. 545, Sokolov", informace o provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce, schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 962/10/13

- bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky na akci "Revitalizace nemocnice v Sokolově 
- stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov" 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 na akci "Revitalizace nemocnice 
v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov" ze dne 12.7.2013 uzavřené mezi Karlovarským krajem a firmou ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., Svatava

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci stavby "Revitalizace nemocnice v Sokolově 
- stavební úpravy pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov"

Termín kontroly: 16.12.2013

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


17. Žádost Základní školy Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace, IČO 70933774, 
se sídlem 1. máje 58/1, Karlovy Vary, PSČ 360 06, o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 963/10/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit odvod ve výši 224.984,44 Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % 
z této částky Základní škole Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace, IČO 70933774, se sídlem 1. máje 58/1, Karlovy Vary, PSČ 360 06

Termín kontroly: 04.11.2013

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


18. Žádost města Horní Blatná, IČO 00480002, se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná, o prominutí penále

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


19. Schválení formy zadávacího řízení na zajištění dodatečných stavebních prací v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 964/10/13

- schvaluje zadání veřejné zakázky na zajištění dodatečných stavebních prací v rámci údržby silnic 
v Karlovarském kraji formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 a 34 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k zadání veřejné zakázky na zajištění dodatečných stavebních prací v rámci údržby silnic 
v Karlovarském kraji formou jednacího řízení bez uveřejnění

Termín kontroly: 02.12.2013

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


20. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/217 Modernizace silnice Aš - Hranice, II. etapa“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 965/10/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/217 Modernizace silnice Aš - Hranice, II. etapa“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČ 45274924, s nabídkovou cenou 33.445.869,-- Kč vč. DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: Robstav stavby k.s., Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, IČ 27430774, s nabídkovou cenou 34.815.080,-- Kč vč. DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, s nabídkovou cenou 35.078.291,03 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/217 Modernizace silnice Aš 
- Hranice, II. etapa“, společností Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČ 45274924, s nabídkovou cenou 33.445.869,-- 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


21. Schválení podání žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací díla „Revitalizace území Sokolov, Svatava – III. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 966/10/13

- bere na vědomí vytvoření samostatného projektu „Revitalizace území Sokolov, Svatava – III. etapa“ 
z 3. části projektu „Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa“

- schvaluje podání žádosti o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění ekologických škod „Revitalizace území Sokolov, Svatava – III. etapa“

- schvaluje realizaci díla na odstranění ekologických škod „Revitalizace území Sokolov, Svatava – III. etapa“ a závazky kraje související s realizací díla: 

	Karlovarský kraj se zavazuje k součinnosti se zadavatelem a dodavatelem prací

Karlovarský kraj se zavazuje dofinancovat realizaci díla v případě, že jeho část přesáhne rozsah Koncepce řešení ekologických škod
Karlovarský kraj se zavazuje v souladu s usnesením ZK 12/01/10 ze dne 21.01.2010 k převzetí díla, včetně nových movitých věcí a nemovitostí a tzv. součástí věci, podle § 120 odst. 1 občanského zákoníku, po jeho dokončení do svého vlastnictví
Karlovarský kraj se zavazuje vrátit poskytnutou úhradu nákladů na realizaci díla v případě, že dílo (část přesahující rozsah Koncepce řešení ekologických škod) nebude realizovat v celém rozsahu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, zajistit 
a realizovat veškeré uvedené kroky a činnosti vyplývající z tohoto usnesení pro tzv. právnickou osobu 
v rámci projektu „Revitalizace území Sokolov, Svatava – III. etapa“ a pověřuje jej podpisem veškerých dokumentů za tzv. právnickou osobu

Termín kontroly: 07.07.2014

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


22. Předžalobní upomínka – Milan Šibík a Alena Burdová, pohledávka na úhradu oprav domu 
č.p. 289 Nákladní ulice, Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 967/10/13

- schvaluje zamítnutí pohledávky p. Milana Šibíka a p. Aleny Burdové na úhradu oprav domu č.p. 298 Nákladní ulice, Mariánské Lázně dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství podpisem zamítavé odpovědi Karlovarského kraje právnímu zástupci žadatelů

Termín kontroly: 16.12.2013

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


23. Zrušení pověření k zastupování ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 968/10/13

- ruší pí Věře Josefiové pověření k zastupování ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizace, dnem 31.12.2013

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedeným usnesením

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


24. 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
usnesením č. RK 969/10/13

- schvaluje vyloučení uchazeče na zhotovitele zakázky: "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:

- IPM stars, s.r.o., sídlo Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČ 25230557 s nabídkovou cenou 19.012.557,-- Kč včetně DPH

- schvaluje vyloučení uchazeče na zhotovitele zakázky: "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:

- SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlo Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň, IČ 48035599 s nabídkovou cenou 23.212.816,-- Kč včetně DPH

- schvaluje vyloučení uchazeče na zhotovitele zakázky: "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:

- ISSO – Inženýrské stavby Sokolov. s.r.o., sídlo Svatava 255, 357 03 Svatava, IČ 18248675 s nabídkovou cenou 17.800.155,-- Kč včetně DPH

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky: "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

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče:

ŠU-STR s.r.o., sídlo Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb, IČ 25244833 s nabídkovou cenou 
16.095.874,-- Kč včetně DPH

- pověřuje ředitelku Mgr. Radku Müllerovou, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže firmou 
ŠU-STR s.r.o., sídlo Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb, IČ 25244833 s nabídkovou cenou 
16.095.874,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 18.11.2013

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


25. Schválení Podmínek Rozhodnutí poskytnutí dotace projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“ - v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 970/10/13

- schvaluje Podmínky Rozhodnutí poskytnutí dotace projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“ -  v rámci  Integrovaného operačního programu 
pro období 2007 - 2013, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Podmínek Rozhodnutí poskytnutí dotace projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“ -  v rámci  Integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013

Termín kontroly: 18.11.2013

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


26. Schválení Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOP_01_4120942388 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s. 
v souvislosti s realizací projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ 
v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 971/10/13

- schvaluje Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOP_01_4120942388 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOP_01_4120942388 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOP_01_4120942388 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s.

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 


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

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


28. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 972/10/13

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

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


29. Pravidla Rady Karlovarského kraje pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 973/10/13

- schvaluje nová pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
- odboru zdravotnictví a vzorovou smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


30. Připomínky Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje k materiálu "Aktualizace programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 - 2020"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 974/10/13

- bere na vědomí připomínky Komise pro tělovýchovu a sport při Radě Karlovarského kraje k materiálu "Aktualizace programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 - 2020"

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


31. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 975/10/13

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

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2013 dle přílohy v celkové výši 155.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje TJ Baník Sokolov, o.s., ve výši 14.000,-- Kč na "Dny sportovní všestrannosti dětí a mládeže zaměřené na plavání, atletiku, rychlobruslení"

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

Termín kontroly: 27.01.2014

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





32. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "DODÁVKA DIDAKTICKÉ A ICT TECHNIKY PRO PROJEKTY PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA V KARLOVÝCH VARECH"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 976/10/13

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), na veřejnou zakázku „DODÁVKA DIDAKTICKÉ A ICT TECHNIKY PRO PROJEKTY PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA 
V KARLOVÝCH VARECH – Část A – didaktická technika“ vyhlášeného příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech s tím, že jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče Z+M Partner s.r.o., Ostrava s nabídkovou cenou 697.093,-- Kč včetně DPH a soutěžní cenou 
po přihlédnutí k ustanovení § 101 odst. 4 tohoto zákona o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením 592.529,05 Kč včetně DPH

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 3. MUSTANG COMPUTER, v.o.s., z účasti v zadávacím řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), na veřejnou zakázku „DODÁVKA DIDAKTICKÉ A ICT TECHNIKY PRO PROJEKTY PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA V KARLOVÝCH VARECH – Část B – ICT technika“ vyhlášeného příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech 
z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v tomto zákoně a v zadávací dokumentaci 
– návrh kupní smlouvy nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), na veřejnou zakázku "DODÁVKA DIDAKTICKÉ A ICT TECHNIKY PRO PROJEKTY PRVNÍHO ČESKÉHO GYMNÁZIA 
V KARLOVÝCH VARECH – Část B – ICT technika“ vyhlášeného příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech s tím, že jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče VUJO s.r.o. Sokolov s nabídkovou cenou 896.368,-- Kč včetně DPH

- pověřuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, podpisem smluv po marném uplynutí lhůty k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 24.02.2014

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


33. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary: „Vybavení dvou chemických laboratoří včetně zázemí“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 977/10/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 s využitím 
§ 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary "Vybavení dvou chemických laboratoří včetně zázemí"

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku "Vybavení dvou chemických laboratoří včetně zázemí"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Vybavení dvou chemických laboratoří včetně zázemí"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Bc. Libuše Ladýřová	- náhradník:  Ing. Bc. Markéta Šlechtová
- člen:  Jana Muchová DiS.		- náhradník:  Mgr. Jaroslava Tomáňová
- člen:  Miroslava Hochová		- náhradník:  Anna Novotná

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: 	JUDr. Václav Sloup		- náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
- člen: 	JUDr. Martin Havel		- náhradník: Ing. Edmund Janisch
- člen:   Mgr. Petr Šindelář, LL.M.	- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: 	Hana Hozmanová		- náhradník: Josef Murčo
- člen: 	Jana Muchová DiS.		- náhradník: Ing. Bc. Libuše Ladýřová
- člen:   Ing. Bc. Markéta Šlechtová	- náhradník: Anna Novotná
- člen: 	Ing. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Stanislav Jambor

- ukládá Ing. Bc. Markétě Šlechtové, ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, realizovat zadávací řízení dle usnesení

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


34. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov: "Gymnázium Ostrov - vybavení pro 3D laboratoř“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení seznamu subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komice pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 978/10/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 s využitím 
§ 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov „Gymnázium Ostrov - vybavení pro 3D laboratoř“ rozdělenou na část A „Gymnázium Ostrov - vybavení 3D projekcí“ a část B „Gymnázium Ostrov 
- vybavení tablety a pracovními stanicemi 3D“

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium Ostrov - vybavení pro 3D laboratoř“ rozdělenou na část A „Gymnázium Ostrov - vybavení 3D projekcí“ 
a část B „Gymnázium Ostrov  - vybavení tablety a pracovními stanicemi 3D“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium Ostrov - vybavení pro 3D laboratoř“ rozdělenou na část A „Gymnázium Ostrov - vybavení 3D projekcí“ 
a část B „Gymnázium Ostrov  - vybavení tablety a pracovními stanicemi 3D“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Jaroslav Šafránek		   - náhradník: Ing. Karol Dědeček
- člen: Mgr. Jiří Fresser                              - náhradník: Mgr. Radim Vrba
- člen: RNDr. Kateřina Ledvinová             - náhradník: Mgr. Martin Bojda

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek
- člen: Mgr. Petr Šindelář, LL.M.            - náhradník: MUDr. Jiří Brdlík
- člen: Ing. Edmund Janisch                    - náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Bc. Pavel Čekan                           - náhradník: Věra Bartůňková
- člen: MUDr. Oldřich Vastl                   - náhradník: Ing. Jan Horník
- člen: Ing. Stanislav Jambor                   - náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: Mgr. Jaroslav Šafránek                - náhradník: Mgr. Jiří Fresser 
- člen: RNDr. Kateřina Ledvinová          - náhradník: Mgr. Martin Bojda

- ukládá Mgr. Jaroslavovi Šafránkovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Zodpovídá:
Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Ostrov


35. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov 
a Krajské vzdělávací centrum: „Laboratoř chemie a biologie – vybavení laboratorními přístroji“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 979/10/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 s využitím 
§ 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum „Laboratoř chemie a biologie – vybavení laboratorními přístroji“ rozdělenou na část A) Neinvestiční (drobný hmotný majetek) a část B) Investiční

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Laboratoř chemie a biologie – vybavení laboratorními přístroji“ rozdělenou na část A) Neinvestiční (drobný hmotný majetek) a část B) Investiční

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Laboratoř chemie a biologie – vybavení laboratorními přístroji“ rozdělenou na část A) Neinvestiční (drobný hmotný majetek) a B) Investiční

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Antonín Zaschke                  	- náhradník: Bc. Olga Vokáčová
- člen: Ing. Lubomír Modrovič		- náhradník: Ing. Stanislav Jambor 
- člen: Ladislav Zoubek	                          - náhradník: RNDr. Jiří Widž

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Lubomír Modrovič   	- náhradník: Ing. Stanislav Jambor
- člen: Jiří Kvak		           	- náhradník: Bc. Olga Vokáčová
- člen: Bc. Miloslav Čermák                   - náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Karel Jakobec                	- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Ing. Václav Živný                        - náhradník: Mgr. Jiří Holan
- člen: Josef Murčo                                 - náhradník: Bc. Robert Pisár
- člen: Ladislav Zoubek	                         - náhradník: RNDr. Jiří Widž

- ukládá RNDr. Jiřímu Widžovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Termín kontroly: 10.02.2014

Zodpovídá:
RNDr. Jiří Widž, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra


36. Příprava zadávacího řízení příspěvkové organizace na veřejnou zakázku Gymnázium Cheb: „Pomůcky pro Gymnázium Cheb“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 980/10/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 s využitím 
§ 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Pomůcky pro Gymnázium Cheb“ rozdělenou na části 
A – Chemie, B – Fyzika, C – Biologie, D – Zeměpis, E – Hudební výchova, F – ICT a AV technika, 
G – doplňková projekce do planetária, H – názorné exponáty a CH – Tělesná výchova

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Pomůcky 
pro Gymnázium Cheb“ rozdělenou na části A – Chemie, B – Fyzika, C – Biologie, D – Zeměpis, 
E – Hudební výchova, F – ICT a AV technika, G – doplňková projekce do planetária, H – názorné exponáty a CH – Tělesná výchova

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Pomůcky 
pro Gymnázium Cheb“ rozdělenou na části A – Chemie, B – Fyzika, C – Biologie, D – Zeměpis, 
E – Hudební výchova, F – ICT a AV technika, G – doplňková projekce do planetária, H – názorné exponáty a CH – Tělesná výchova

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Čejková Renáta		   	- náhradník: RNDr. Ing. Kočvara Jaroslav
- člen: MgA. Novák Filip	   	- náhradník: Mgr. Úlovec Roman
- člen: Vítovcová Hodná Monika  	- náhradník: Mgr. Žídek Jan
- člen: Ing. Jambor Stanislav	 	- náhradník: Ing. Modrovič Lubomír

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Sloup Václav		- náhradník: Ing. Jakubík Václav
- člen: Hozmanová Hana		- náhradník: Doc. Dr. Ing. Plevný Miroslav
- člen: MUDr. Svoboda Jan	             - náhradník: Mleziva Václav
- člen: Ing. Jakobec Karel		- náhradník: Ing. Paprsek Pavel
- člen: Kvak Jiří		             - náhradník: Bc. Vokáčová Olga
- člen: Ing. Jambor Stanislav		- náhradník: Ing. Modrovič Lubomír

- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Termín kontroly: 10.02.2014

Zodpovídá:
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb


37. Příprava zadávacího řízení příspěvkové organizace na veřejnou zakázku Integrovaná střední škola Cheb: „Nákup vybavení pro výuku dřevozpracujících a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 981/10/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 s využitím 
§ 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Nákup vybavení pro výuku dřevozpracujících 
a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb“ rozdělenou na část 1 – vybavení pro výuku dřevozpracujících oborů a část 2 – vybavení pro výuku elektrotechnických oborů

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Nákup vybavení pro výuku dřevozpracujících a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb“ rozdělené na část 1 – vybavení pro výuku dřevozpracujících oborů a část 2 – vybavení pro výuku elektrotechnických oborů

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup vybavení pro výuku dřevozpracujících a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb“ rozdělené na část 1 – vybavení pro výuku dřevozpracujících oborů a část 2 – vybavení pro výuku elektrotechnických oborů

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

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

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Termín kontroly: 16.12.2013

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



38. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 2711/12 v k.ú. Karlovy Vary a p.č. 1011/7 v k.ú. Drahovice 
z majetku Statutárního města Karlovy Vary do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně pozemek p.č. 2734 v k.ú. Karlovy Vary, z majetku Karlovarského kraje do majetku Statutárního města Karlovy Vary. Schválení poskytnutí finančního investičního příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje na rekonstrukci objektu Galerie umění Karlovy Vary.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


39. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1775/1 
v k.ú. Krásná

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


40. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 830, 872/1, 1746, 1747, 1831, 1910, 1920, 1921, 1926 v k.ú. Krásná a p.p.č. 1711, 1898, 1907, 1920 v k.ú. Podhradí u Aše

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


41. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1134/2 
v k.ú. Horní Blatná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 982/10/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1134/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 464-22/2013 z původního pozemku p.p.č. 1134/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1134/11 o výměře 86 m2 v k.ú. a obci Horní Blatná, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Markétou Tomkovou, bytem Vančurova 55, PSČ 362 35 Horní Blatná (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 17.200,-- 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 vlastnictví paní Markéty Tomkové

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.p.č. 1134/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 464-22/2013 z původního pozemku p.p.č. 1134/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1134/11 o výměře 86 m2 v k.ú. a obci Horní Blatná, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Markétou Tomkovou, bytem Vančurova 55, PSČ 362 35 Horní Blatná (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 17.200,-- 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 vlastnictví paní Markéty Tomkové

- 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: 27.01.2014

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


42. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 643 
v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 983/10/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemku p.p.č. 643, které byly odděleny geometrickým plánem č. 138-56/2013 z původního pozemku p.p.č. 643 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 643/2 o výměře 4 m2 a p.p.č. 643/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří a obci Tuřany, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Jarmilou Šindelářovou, bytem Tuřany č.p. 10, Cheb, PSČ 350 02 (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 560,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Jarmily Šindelářové

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej částí pozemku p.p.č. 643, které byly odděleny geometrickým plánem č. 138-56/2013 z původního pozemku p.p.č. 643 
a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 643/2 o výměře 4 m2 a p.p.č. 643/3 o výměře 
4 m2 v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří a obci Tuřany, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Jarmilou Šindelářovou, bytem Tuřany č.p. 10, Cheb, PSČ 350 02 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 560,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví paní Jarmily Šindelářové

- 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: 10.02.2014

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


43. 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 984/10/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1119/1 v k.ú. Hrušková, silnice 
č. III/21027 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 196-281/2013 
ze dne 19.04.2013 (umístění inženýrských sítí – zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení - kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 455 v k.ú. Novina u Sokolova, silnice 
č. II/210 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 89-552/2012 ze dne 22.03.2013 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 97/1 v k. ú. Vintířov u Sokolova, silnice č. III/1812 ve prospěch společnosti Sokolovská Uhelná, právní nástupce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 602-412/2013 ze dne 13.05.2013 (umístění inženýrských sítí – přípojka linky VN), 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: 27.01.2014

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


44. Zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 567/1 v k.ú. Nivy ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 985/10/13

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 220 - 6 Nivy", jejímž předmětem je závazek ke zřízení věcného břemene odpovídajícímu právu  umístění stavby – úprava koryta z dlažby z lomového kamene na části pozemku p.p.č. 567/1 o předpokládané celkové výměře cca 163 m2 v k.ú. Nivy a obci Děpoltovice a závazek 
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako budoucí povinný z věcného břemene na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný z věcného břemene na straně druhé)

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem této smlouvy

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


45. Zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 3276 v k.ú. Nejdek, p.p.č. 913/1 v k.ú. Vysoká Pec 
u Nejdku a p.p.č. 2182/5 v k.ú. Nové Hamry ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 986/10/13

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 219 4 - 3 Nové Hamry", jejímž předmětem je závazek ke zřízení věcného břemene odpovídajícímu právu  umístění stavby – odstranění utržené části levobřežního křídla a jeho nové vybetonování, úpravy před a za mostem a vybudování obslužného schodiště z hrubých kamenných kopáků uložených do betonového lože na částech pozemků p.p.č. 3276 v k.ú. a obci Nejdek, p.p.č. 913/1 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a obci Vysoká Pec a p.p.č. 2182/5 v k.ú. a obci Nové Hamry o předpokládané celkové výměře cca 192,4 m2 a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým 
a správním ředitelem (jako budoucí povinný z věcného břemene na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný z věcného břemene na straně druhé)

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 27.01.2014

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


46. Zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 117/1 v k.ú. Veselov ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 987/10/13

- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci stavby „II/205 Přeložka silnice - obchvat Veselov", jejímž předmětem je závazek ke zřízení věcného břemene odpovídajícímu právu  umístění stavby – zřízení a provozování trubního vedení zavlažovacího řadu PE 32 pro veřejnou potřebu jako součást stavby na části pozemku p.p.č. 117/1 o předpokládané celkové výměře cca 55 m2 v k.ú. Veselov a obci Žlutice a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 
ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3, IČO 01312774, zastoupeným Ing. Pavlem Brandlem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj (jako budoucí povinný z věcného břemene na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný z věcného břemene na straně druhé)

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem této smlouvy

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


47. Zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 2364/2 a p.p.č. 2370/2 v k.ú. Hroznětín 
ve vlastnictví Karlovarského kraje - Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, ve prospěch RWE GasNet s.r.o. a souhlasu se zřízením stavby v rámci stavby „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 988/10/13

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby v rámci stavby „II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín“, jejímž předmětem je závazek 
k provedení stavby plynárenského zařízení – přeložka STL PE d 63 plynovodu ID 553982, 553939 
v Hroznětíně, k.ú. Hroznětín, č. stavby 8800073692 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných 
a vytyčovacích bodů na částech pozemků p.p.č. 2364/2 a p.p.č. 2370/2 v k.ú. a obci Hroznětín, a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno, zastoupenou na základě plné moci Ing. Tomášem Svobodou, vedoucím regionální operativní správy sítí a Miloslavem Švejstilem, technikem plynárenských zařízení místních sítí (jako budoucí oprávněný na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí povinný na straně druhé)

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, dle návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 27.01.2014

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







48. Zřízení věcného břemene k pozemkům p.p.č. 1137/1 a 1137/3 v k.ú. Salajna ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., ve prospěch Karlovarského kraje 
– Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 989/10/13

- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Havarijní sesuv silnice III/02111 u obce Salajna", jejímž předmětem je závazek ke zřízení věcného břemene odpovídajícímu právu umístění stavby – výstavba opěrných gabionových zdí mezi silnicí 
a levým břehem toku Šitbořský potok na částech pozemků p.p.č. 1137/1 a p.p.č. 1137/3 o předpokládané celkové výměře cca 101 m2 v k.ú. Salajna a obci Dolní Žandov a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi Lesy České republiky, státní podnik, se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IČO 42196451, zastoupenými na základě pověření ze dne 15.02.2013 
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře se sídlem Dr. Vrbenského 2874/1, 
PSČ 415 01 Teplice (jako budoucí povinný na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný na straně druhé)

- schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, dle návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 27.01.2014

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


49. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 522/3; 527/105; 527/106; 527/108, k.ú. Dvory 
a p.p.č. 449/2, k.ú. Tašovice pro vedení kabelu SOS, ve prospěch Ředitelství silnice a dálnic ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 990/10/13

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 522/3; 527/105; 527/106; 527/108,  
k.ú. Dvory a p.p.č. 449/2, k.ú. Tašovice, které jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (jako stranou oprávněnou), 
a to za jednorázovou úhradu ve výši 285.632,60 Kč včetně DPH

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


50. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 991/10/13

- schvaluje zamítnutí žádosti Mgr. Nikoly Rovenské a MUDr. Jana Lehkého, ze dne 30.07.2013, o prodej části pozemku p.č. 2711/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Karlovy Vary v majetku Karlovarského kraje

Termín kontroly: 18.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


51. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 992/10/13

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na výkupy pozemků z podprogramu 298226 
- Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


52. Zrušení usnesení č. RK 1079/11/12 ze dne 05.11.2012 - Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, neuskutečnit nabídku sanitního vozidla Land Rover

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 993/10/13

- zrušuje usnesení č. RK 1079/11/12 ze dne 05.11.2012 ve znění:

Schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení nepotřebného a neupotřebitelného movitého majetku, a to sanitního vozidla Land Rover, RZ 2K4 0233, rok výroby 2007 svěřeného do správy příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje s tím, 
že tento majetek nebude nabízen příspěvkovým organizacím či složkám kraje z důvodu směny za vozidlo vhodné k využití rychlé lékařské pomoci v systému Rande Vous, dle současné platné legislativy

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 



53. Prodej osobního vozidla Karlovarského kraje svěřeného do správy Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 994/10/13

- schvaluje prodej nepotřebného movitého majetku, a to osobního vozidla značky Volkswagen GOLF Variant kombi, rok výroby 2001 formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a obchodní firmou Danielem Korčákem, s.r.o., IČO 26382695, se sídlem Jáchymovská 350/81, 360 04 Karlovy Vary (jako kupujícím na straně druhé), za nejvyšší nabídnutou cenu celkem 58.000,-- Kč, a tím převést vlastnické právo k movitému majetku, dle návrhu

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 58.000,-- Kč, získané prodejem osobního vozidla specifikovaného v návrhu zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov 
Mgr. Pavlu Janusovi uzavřít kupní smlouvu

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


54. Souhlas s pokácením 6 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 3514/1 v k.ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 995/10/13

- souhlasí s pokácením 6 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 3514/1 v k.ú. Aš, ulice Studentská v Aši, 
z důvodu havarijního stavu dřevin

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty městu Aš s tím, že město Aš uhradí náklady spojené s kácením dřevin

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

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 



55a) Partnerství příspěvkových organizací Gymnázium Cheb a Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v projektu Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. (veřejná výzkumná instituce) „Věda pro život, život pro vědu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 996/10/13

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Věda pro život, život pro vědu“ Centra pro studium vysokého školství, v.v.i., v rámci 45. výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
pro předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.3 Lidské zdroje 
ve výzkumu a vývoji

- konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Věda pro život, život pro vědu“ ve výši maximálně 16.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a 15 % ze státního rozpočtu ČR

- souhlasí, aby partnerem projektu „Věda pro život, život pro vědu“ s finančním příspěvkem ve výši 
cca 1.000.000,-- Kč byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí, aby partnerem projektu „Věda pro život, život pro vědu“ s finančním příspěvkem ve výši 
cca 1.000.000,-- Kč byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Věda pro život, život pro vědu“ mezi Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. a příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu „Věda pro život, život pro vědu“ mezi Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formuláře „Souhlas zřizovatele s finančním partnerstvím v projektu financovaném z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“ k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 08.09.2014

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


55b) Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 997/10/13

- bere na vědomí informaci o platebním výměru Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru legislativního a právního, č. 34/2013 ze dne 27.8.2013, kterým byl příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Karlovy Vary uložen odvod za porušení rozpočtové kázně v důsledku nesprávného vykazování počtu žáků ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 ve výši 1.181.687,-- Kč

- schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Karlovy Vary formou poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 970.641,-- Kč na úhradu odvodu vyměřeného Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem legislativním a právním

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení včetně informování ředitele příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy sledovat vývoj trestního řízení a předložit jeho výsledek Radě Karlovarského kraje

Termín kontroly: 02.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


55c) Výsledek zadávacího řízení na dodavatele akce "Výměna dlažby a rekonstrukce prostorů čítárny v přízemí zámku" - Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 998/10/13

- bere na vědomí informaci, že vítězem zadávacího řízení na dodavatele akce "Výměna dlažby 
a rekonstrukce prostorů čítárny v přízemí zámku" se stala firma IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. (sídlo: Okružní 63, 357 09 Habartov) s nabídkovou cenou 578.850,52 Kč vč. DPH

- ukládá odboru ekonomickému zajistit dofinancování výše zmíněné akce, a to ve výši 120.000,-- Kč

Termín kontroly: 04.11.2013

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


55d) Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace poskytnuté kraji s názvem: „Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním“ na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně 
v červnu 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 999/10/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 ve výši 6.049.798,-- Kč dle přiloženého rozpisu

Termín kontroly: 16.12.2013

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


