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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

ze 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 21. října 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 10:22 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Další zúčastnění:	Ing. Divišová, Mgr. Bc. Mašek, Ing. Šalátová, Mgr. Vydrová 
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná   


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.10.2013
RK 1000/10/13
2.
Poskytnutí daru folklornímu souboru Marjánek, Mariánské Lázně
RK 1001/10/13
3.
Poskytnutí daru společnosti FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY a.s.
RK 1002/10/13
4.
Rozpočtové změny
RK 1003/10/13
5.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Kynšperk nad Ohří
RK 1004/10/13
6.
Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
RK 1005/10/13
7.
Poskytnutí dotace do investičního fondu a poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov
RK 1006/10/13
8.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov
RK 1007/10/13
9.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket
RK 1008/10/13
10.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice
RK 1009/10/13
11.
Schválení smlouvy o převodu práv a povinností ze smlouvy mezi Karlovarským krajem, společností Vortal Connectig Business CZ s.r.o. a společností Syntaxit, s.r.o.
RK 1010/10/13
12.
Schválení realizace centralizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Poskytování telekomunikačních služeb"


RK 1011/10/13
13.
Tisková oprava přílohy č. 1 usnesení č. RK 878/09/13 - Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Správa a údržba objektů a areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje"
RK 1012/10/13
14.
Prominutí pohledávky za povinným Martinem Nützmannem
RK 1013/10/13
15.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Pernink 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 1014/10/13
16.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Křižovatka 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 1015/10/13
17.
Revokace usnesení č. RK 425/05/13 o žádosti Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 365 01 Sokolov, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu CZ.1.07/1.3.11/05.0009
RK 1016/10/13
18.
 Projekt „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ – dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo pro:- část 1 „Zateplení a výměna oken čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ a část 2 „Výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“
RK 1017/10/13
19.
Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb – dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 
RK 1018/10/13
20.
„Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č. p. 545" - schválení dodatku č. 2 
ke smlouvě na realizaci stavby
RK 1019/10/13
21.
Informace o nepodepsání smlouvy vítězem veřejné zakázky v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“ společností Algon a.s., která neposkytla součinnost směřující k uzavření smlouvy o dílo. Schválení oslovení uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí společnost Skanska a.s. Schválení návrhu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby.
RK 1020/10/13
22.
Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o přiznání účelově vázaného přiměřeného zisku na obnovu vozového parku na linkách v závazku veřejné služby
RK 1021/10/13
23.
Žádost dopravce České dráhy, a.s. adresovaná zastupitelům Karlovarského kraje 
o navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě
RK 1022/10/13
24.
3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“
RK 1023/10/13
25.
Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
RK 1024/10/13
26.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou soutěž pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery 
pro rok 2014
RK 1025/10/13
27.
Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení Dodatku č. 5 Smlouvy 
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 1026/10/13
28.
Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 1. pololetí 2013 
RK 1027/10/13
29.
Odměna ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. – 1. pololetí 2013
RK 1028/10/13
30.
Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ – schválení Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností ze smlouvy o dílo 
na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost veřejné zakázky „Centralizace v nemocnici Karlovy Vary“, ze souhlasu s provedením ohlášené stavby a z rozhodnutí o stavebním povolení



RK 1029/10/13
31.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Servisní služby pro zajištění 24h provozu operačního střediska ZZS KVK" - Schválení formy zadávacího řízení, 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah, - Jmenování členů komise 
pro otevírání obálek s nabídkami, - Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 1030/10/13
32.
Příspěvek Občanskému sdružení Světlo Kadaň 
RK 1031/10/13
33.
Schválení Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOP_01_4120942374 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 1032/10/13
34.
Odměna pí Věře Josefiové, pověřené zastupováním ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, za II. pololetí 2013 a odměna k jejímu životnímu jubileu
RK 1033/10/13
35.
Analýza struktury financování sociálních služeb
staženo
36.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ v rámci individuálního projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ - Schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise  
RK 1034/10/13
37.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ v rámci individuálního projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ - Schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise  
RK 1035/10/13
38.
Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00047 – závěrečná zpráva
RK 1036/10/13
39.
Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
RK 1037/10/13
40.
Žádost příspěvkových organizací Gymnázium a střední odborná škola Aš, Střední zemědělská škola Dalovice a Základní a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart o úlevu z povinnosti odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje
RK 1038/10/13
41.
Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1039/10/13
42.
Souhlas zřizovatele k pokračování v základním vzdělávání žákyně se zdravotním postižením
RK 1040/10/13
43.
Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 
RK 1041/10/13
44.
Postup ve věci platebních výměrů k projektu CZ.1.09/1.3.00/18.00376 Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov 
RK 1042/10/13
45.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice: 
"Dodávka vybavení pro výuku na SLŠ Žlutice“
- 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 1043/10/13




46.




Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary:
"Vybavení odborných učeben technicky zaměřených nelékařských oborů“
- 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 1044/10/13
47.
Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Karlovarského kraje
RK 1045/10/13
48.
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Vzorová obnova národní kulturní památky Klášter premonstrátů Teplá“
staženo
49.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.č. 2734 v k.ú. Karlovy Vary 
RK 1046/10/13
50.
Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 114, 116/4, 557/2, 690/3, 749/11 a 749/12 v k.ú. Studánka u Aše z majetku města Hranice do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 732/3 a 732/5 v k.ú. Studánka u Aše 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Hranice
RK 1047/10/13
51.
Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 725/1 v k.ú. Svatava 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 1048/10/13
52.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 1049/10/13
53.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 802/3, k.ú. Sokolov pro vedení optického kabelu, ve prospěch společnosti Systém NET Line s.r.o. 
RK 1050/10/13
54.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1201/3, k.ú. Úšovice ve vlastnictví České republiky pro umístění vyústění odvádění povrchových vod, ve prospěch Karlovarského kraje
RK 1051/10/13
55.
Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 
RK 1052/10/13
56.
Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s. pro rok 2013
RK 1053/10/13
57.
Vyjádření k posudku o vlivech záměru ,,VTE Krásné Údolí" na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 1054/10/13
58.
Poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje 
RK 1055/10/13
59a
Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. nepeněžitým vkladem, schválení zveřejnění záměru vkladu na úřední desce Karlovarského kraje
RK 1056/10/13







PaedDr. Josef Novotný v. r. 
hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Petr Navrátil v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   





A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- JUDr. Václava Sloupa


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 59a)     Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.     nepeněžitým vkladem, schválení zveřejnění záměru vkladu na úřední desce Karlovarského kraje       

Staženo z programu:

bod č. 35)                    Analýza struktury financování sociálních služeb	

bod č. 48) 	Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Vzorová obnova národní kulturní památky Klášter premonstrátů Teplá“



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.10.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1000/10/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Poskytnutí daru Folklornímu souboru Marjánek, Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1001/10/13

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,-- Kč folklornímu souboru Marjánek o.s.

Termín kontroly: 16.12.2013

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






3. Poskytnutí daru společnosti FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1002/10/13

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,-- Kč společnosti FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY a.s

Termín kontroly: 2.12.2013

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


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1003/10/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 384/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 3.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestičního účelového příspěvku od města Bečov nad Teplou určeného na výdaje spojené s mapováním výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji, které přímo souvisí s přípravou projektu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje - akce č. 4245 Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji, připravovaného k financování a realizaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity

Rozpočtovou změnu č. 385/2013
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 334.610,-- Kč do rozpočtu tohoto odboru. Finanční prostředky ve výši 150.000,-- Kč budou použity na činnost v rámci oddělení cestovního ruchu, finanční prostředky ve výši 184.610,-- Kč budou vynaloženy v rámci programu Děti, mládež a kultura.

Rozpočtovou změnu č. 386/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 10.000,-- Kč. Jedná se o přednášku na téma „Nový občanský zákoník – nové rodinné právo a předpisy související“, který pořádá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 11.11.2013 v Krajské knihovně v Karlových Varech. 
V souvislosti s touto akcí byla uzavřena dohoda o provedení práce s JUDr. Věrou Novotnou a tato činnost bude zaplacena formou odměny. 

Rozpočtovou změnu č. 387/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru investic a grantových schémat do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje v celkové výši ± 60.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na studii k plánované akci Vybudování nového výjezdového stanoviště v Ostrově.

Rozpočtovou změnu č. 388/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.040.786,73 Kč v rámci Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň
- přesun z Odboru ekonomického do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši ± 5.935.113,27 Kč k pokrytí investičních akcí v nemocnici 
v Karlových Varech:
Nemocnice Karlovy Vary, pavilon C, iktové oddělení – změna užívání a stavební úpravy
Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B, pravá část – výměna stoupacích větví vodovodního a odpadního potrubí v 1 PP - 5.NP 

Rozpočtovou změnu č. 389/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 20.000,-- 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 První české gymnázium Karlovy Vary 
na studentskou vědeckou stáž konanou ve školním roce 2013/2014 v Ústavu experimentální medicíny RECAMO při Onkologické nemocnici na Žlutém kopci v Brně.

Rozpočtovou změnu č. 390/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.313.448,26 Kč z titulu přijetí zálohy investiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 391/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 750.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění potřeb oddělení cestovního ruchu. 

Rozpočtovou změnu č. 392/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 500.000,-- Kč k zajištění realizace projektu: „Lázně Kyselka – vyklizovací a zabezpečovací práce jednotlivých objektů bývalého lázeňského komplexu“

Rozpočtovou změnu č. 393/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s volbami 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Rozpočtovou změnu č. 394/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 14.031,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Zvyšováním kvality pedagogů ke zvyšování kvality výuky, realizovaného Střední živnostenskou školou Sokolov, 
v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Rozpočtovou změnu č. 395/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 120.000-- Kč. Jde 
o poskytnutí dotace do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na schválenou akci „Výměna dlažby a rekonstrukce prostorů čítárny v přízemí zámku“.

Rozpočtovou změnu č. 396/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestičního účelového příspěvku (grantu) ve výši 815.202,45 Kč od poskytovatele Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Praha na realizaci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje financovaného v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci

Rozpočtovou změnu č. 397/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 258.467,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční z důvodu poskytnutí příspěvků obcím  
na protipovodňovou ochranu (seznam obcí je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 398/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.000,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou jako odvod za porušení rozpočtové kázně v letech 2008 a 2009. Odvod byl právnické osobě uložen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 748/07/11 
ze dne 11.7.2011. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 399/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 99.990,-- Kč z investičních na neinvestiční z důvodu úhrady faktury na zakoupení protipovodňových pytlů

Rozpočtovou změnu č. 400/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 186.750,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov.

Rozpočtovou změnu č. 401/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 20.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do příspěvků cizím subjektům tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro pana Robina Holuba na úhradu části nákladů spojených s přípravou na Zimní olympijské hry 2014 v Soči.

Rozpočtovou změnu č. 402/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 970.641,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dům dětí 
a mládeže Karlovy Vary na úhradu odvodu vyměřeného Krajským úřadem Karlovarského kraje, odborem legislativním a právním za porušení rozpočtové kázně v důsledku nesprávného vykazování počtu žáků 
ve školním roce 2009/2010 a 2010/2011 v celkové výši 1.181.687,-- Kč.

Termín kontroly: 02.12.2013

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


5. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1004/10/13

- schvaluje investiční příspěvek pro město Kynšperk nad Ohří ve výši 152.578,-- Kč na pořízení přenosné motorové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Kynšperk ve výši 152.578,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1005/10/13

- schvaluje změnu účelu použití schválené dotace do investičního fondu ve výši 171.575,80 Kč z akce
,,Rekonstrukce střešního pláště Závodu míru 144" na akci ,,Výměna oken v budově SOŠ a SOU Nejdek"

Zodpovídá:
Mgr. Josef Dvořáček , ředitel p.o. SOŠ a SOU Nejdek


7. Poskytnutí dotace do investičního fondu a poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1006/10/13

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum Sokolov v celkové výši 1.350.000,-- Kč z toho:
·	  75.000,-- Kč na stavební buňku a její bezpečnostní úpravy
·	325.000,-- Kč na nákup automobilu
·	950.000,-- Kč na projektovou dokumentaci k dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov v celkové výši 250.000,-- Kč  na provozní a mzdové náklady z projektu Česko-bavorský geopark

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


8. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1007/10/13

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov v celkové výši 174.000,-- Kč na zateplení stropu tělocvičen

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov ve výši 900.000,-- Kč na zateplení stropu tělocvičen

Zodpovídá:
Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov


9. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1008/10/13

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket v celkové výši 300.000,-- Kč na opravu střechy

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket ve výši 414.559,-- Kč na opravu střechy

Zodpovídá:
Ing. Bc. Dana Krulišová, ředitelka příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Loket


10. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1009/10/13

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice v celkové výši 300.000,-- Kč na nákup užitkového automobilu

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice ve výši 300.000,-- Kč na nákup užitkového automobilu

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


11. Schválení smlouvy o převodu práv a povinností ze smlouvy, mezi Karlovarským krajem, společností Vortal Connectig Business CZ s.r.o., a společností Syntaxit, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1010/10/13

- schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností ze smlouvy, mezi Karlovarským krajem, společností Vortal Connectig Business CZ s.r.o., a společností Syntaxit, s.r.o.

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí podpisem Smlouvy o převodu práv a povinností 
ze smlouvy

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí funkcí administrátora e-tržiště za Karlovarský kraj

Termín kontroly: 02.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


12. Schválení realizace centralizovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Poskytování telekomunikačních služeb"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1011/10/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Poskytování telekomunikačních služeb" 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, formou centralizovaného otevřeného zadávacího řízení

- ukládá odboru vnitřních záležitostí připravit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Poskytování telekomunikačních služeb“ formou centralizovaného otevřeného zadávacího řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


13. Tisková oprava přílohy č. 1 usnesení č. RK 878/09/13 - Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: ,,Správa a údržba objektů a areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1012/10/13

- bere na vědomí tiskovou opravu přílohy č. 1 usnesení č. RK 878/09/13 ve znění:

původní znění přílohy č. 1 usnesení č. RK 878/09/13:
Jediným hodnotícím kritériem je celková cena v Kč bez DPH. Celková cena bude stanovená výpočtem jako celkové předpokládané náklady za celkové smluvní období (36 měsíců údržba, 21 měsíců zahradnické práce).   

nové znění přílohy č. 1 usnesení č. RK 878/09/13:
Jediným hodnotícím kritériem je celková cena v Kč včetně DPH. Celková cena bude stanovená výpočtem jako celkové předpokládané náklady za celkové smluvní období (36 měsíců údržba, 21 měsíců zahradnické práce).

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


14. Prominutí pohledávky za povinným Martinem Nützmannem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1013/10/13

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 1.000,-- Kč za povinným Martinem Nützmannem, trvale bytem Mühlenweg 6, 06618 OT Boblas Naumburg (Saale)

Termín kontroly: 18.11.2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1014/10/13

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

b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Pernink ,,SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1015/10/13

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

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


17. Revokace usnesení č. RK 425/05/13 o žádosti Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 365 01 Sokolov, o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu CZ.1.07/1.3.11/05.0009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1016/10/13

- zrušuje prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 14.031,-- Kč Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, a to ve výši 100 %

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušit prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 14.031,-- Kč Střední živnostenské škole Sokolov, příspěvková organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovské 716, 356 01 Sokolov, a to ve výši

Termín kontroly: 18.11.2013

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


18.  Projekt „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ – dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o dílo pro:- část 1 „Zateplení a výměna oken čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ a část 2 „Výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1017/10/13

- bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby na akci „Zateplení 
a výměna zdroje tepla č.p. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ uzavřené mezi příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb a firmou ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., pro část 1) „Zateplení 
a výměna oken č.p. 119, ISŠ Cheb“

- bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby na akci „Zateplení 
a výměna zdroje tepla č.p. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ uzavřené mezi příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb a firmou Svratecký Miroslav pro část 2) „Výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“

Termín kontroly: 18.11.2013

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


19. Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb – dodatek č. 6  ke Smlouvě o dílo 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1018/10/13

- bere na vědomí uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby na akci „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ uzavřené mezi příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb a firmou Skanska a.s.

Termín kontroly: 18.11.2013

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


20. „Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č. p. 545" - schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1019/10/13

- schvaluje návrh dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci stavby ,,Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545"

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci stavby ,,Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545"

Termín kontroly: 16.12.2013

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


21. Informace o nepodepsání smlouvy vítězem veřejné zakázky v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“ společností Algon a.s., která neposkytla součinnost směřující k uzavření smlouvy o dílo. Schválení oslovení uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí společnost Skanska a.s. Schválení návrhu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1020/10/13

- bere na vědomí informaci o nepodepsání smlouvy vítězem veřejné zakázky v zadávacím řízení 
na dodavatele stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“ společností Algon a.s., která neposkytla součinnost směřující k uzavření smlouvy o dílo

- schvaluje oslovení uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí v zadávacím řízení na dodavatele veřejné zakázky ,,Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č.p. 545" společnost Skanska a.s., s nabídkovou cenou 12.768.605,10 Kč bez DPH a vyzvání 
k uzavření smlouvy

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

- schvaluje uzavření smlouvy na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově - PAVILON C - stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č.p. 545“ se společností Skanska a.s.

Termín kontroly: 16.12.2013

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


22.  Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o přiznání účelově vázaného přiměřeného zisku na obnovu vozového parku na linkách v závazku veřejné služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1021/10/13

- souhlasí s přiznáním účelově vázaného přiměřeného zisku ve výši 1.774.165,91 Kč dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., který bude použit výhradně na obnovu vozového parku na linkách v závazku veřejné služby za předpokladu, že dopravce uvedenou částku vrátí na účet Karlovarského kraje nejpozději 
do 31.10.2013, dle návrhu

- ukládá vedoucí odboru ekonomického, na žádost odboru dopravy a silničního hospodářství, deponovat připsané finanční prostředky ve výši 1.774.165,91 Kč na účet Karlovarského kraje rozpočtovým opatřením do kapitoly odboru dopravy a silničního hospodářství

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství zpracovat dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby, ve kterém bude stanoveno, že dopravce použije částku 1.774.165,91 Kč výhradně 
na obnovu vozového parku na linkách v závazku veřejné služby

Termín kontroly: 16.12.2013

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


23. Žádost dopravce České dráhy, a.s. adresovaná zastupitelům Karlovarského kraje o navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1022/10/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje žádosti dopravce nevyhovět dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství neprodleně zahájit jednání s dopravcem 
o podobě smluvního ujednání na rok 2014 tak, aby vzhledem k finančním možnostem kraje nebyl krácen rozsah dopravní obslužnosti

Termín kontroly: 27.01.2014

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


24. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1023/10/13

- schvaluje 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“ s platností od 5.10.2013, dle návrhu

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 3. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“, dle návrhu

Termín kontroly: 16.12.2013

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


25. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1024/10/13

- souhlasí 
-	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Bečov nad Teplou v rámci Programu obnovy venkova
-	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Stanovice v rámci Programu obnovy venkova

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 27.01.2014

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


26. Příprava zadávacího řízení na veřejnou soutěž pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1025/10/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné soutěže dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2014 

- schvaluje text zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery včetně formuláře žádosti, dohody o budoucí spolupráci, čestného prohlášení a příloh pro rok 2014 


- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení návrhů projektů v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2014 
dle návrhu tohoto materiálu 

- schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí podpory z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje pro rok 2014 

- pověřuje ředitelku Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., vyhlásit veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2014

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace


27. Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení Dodatku č. 5 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1026/10/13

- schvaluje Dodatek č. 5 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

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


28. Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 1. pololetí 2013 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1027/10/13

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace, Ing. Petra Uhříčka, ve výši uvedené v důvodové zprávě

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


29. Odměna ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. – 
1. pololetí 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1028/10/13

- schvaluje odměnu ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o., 
Ing. Jany Michkové, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 02.12.2013

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


30. Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ – schválení Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností ze smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost veřejné zakázky „Centralizace v nemocnici Karlovy Vary“, 
ze souhlasu s provedením ohlášené stavby a z rozhodnutí o stavebním povolení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1029/10/13

- schvaluje Trojstrannou dohodu o postoupení a převzetí práv a povinností ze smlouvy o dílo 
na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost veřejné zakázky „Centralizace v nemocnici Karlovy Vary“, ze souhlasu s provedením ohlášené stavby a z rozhodnutí o stavebním povolení dle návrhu

- schvaluje uzavření Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností ze smlouvy o dílo 
na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost veřejné zakázky „Centralizace v nemocnici Karlovy Vary“, ze souhlasu s provedením ohlášené stavby a z rozhodnutí o stavebním povolení dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností ze smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost veřejné zakázky „Centralizace 
v nemocnici Karlovy Vary“, ze souhlasu s provedením ohlášené stavby a z rozhodnutí o stavebním povolení

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 


31. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Servisní služby pro zajištění 24h provozu operačního střediska ZZS KVK" - Schválení formy zadávacího řízení, - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah, - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, - Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1030/10/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku: „Servisní služby pro zajištění  24h provozu operačního střediska 
ZZS KVK“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: ,,Servisní služby pro zajištění 24 h provozu operačního střediska ZZS KVK“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Marcela Skalová     - náhradník: Jarmila Bartošová
- člen: Bc. Miloš Kukačka        - náhradník: Bc. Vlastimil Novák
- člen: Ing. Pavel Beran            - náhradník: Mgr. David Šteindl, DiS.

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: Ing. Petr Navrátil 
- člen: Ing. Václav Živný	- náhradník: Josef Murčo
- člen: MUDr. Jan Svoboda     	- náhradník: Mgr. Dalibor Blažek
- člen: Ing. Karel Jakobec     	- náhradník: Mgr. Jana Vildumetzová
- člen: Ing. Alena Šalátová	- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Bc. Miloš Kukačka	- náhradník: MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


32. Příspěvek Občanskému sdružení Světlo Kadaň 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1031/10/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvku z Fondu 
na podporu nestátních neziskových organizací Občanskému sdružení Světlo Kadaň, se sídlem Husova 1325, Kadaň, na nájemné pro sociální službu kontaktní centrum Karlovy Vary ve výši 36.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku 
z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v roce 2013 Občanskému sdružení Světlo Kadaň,  se sídlem, Husova 1325, Kadaň, na nájemné pro sociální službu kontaktní centrum Karlovy Vary

Termín kontroly: 13.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


33. Schválení Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOP_01_4120942374 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 1032/10/13

- schvaluje Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 13_SOP_01_4120942374 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_4120942374 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_4120942374 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s.

Termín kontroly: 02.12.2013

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


34. Odměna pí Věře Josefiové, pověřené zastupováním ředitele příspěvkové organizace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, za II. pololetí 2013 
a  odměna k jejímu životnímu jubileu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1033/10/13

- schvaluje výši odměny pí Věře Josefiové, pověřené zastupováním ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, za II. pololetí 2013 
v částce dle návrhu

- schvaluje odměnu k životnímu jubileu pí Věře Josefiové, pověřené zastupováním ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, v částce 
dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


35. Analýza struktury financování sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


36. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ 
v rámci individuálního projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ 
- schválení formy zadávacího řízení 
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1034/10/13

- schvaluje realizaci a předběžné oznámení o zadávacím řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
Člen: Kateřina Mairingerová		Náhradník: Věra Moderová
Člen: Bc. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Jiří Kvak
Člen: Ing. Monika Sádlíková		Náhradník: Ing. Karel Brandtl


- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Člen: Bc. Miloslav Čermák		Náhradník: Hana Hozmanová
Člen: Ing. Tomáš Svoboda		Náhradník: Václav Mleziva
Člen: Ing. Václav Živný		Náhradník: Ing. Eva Valjentová
Člen: MUDr. Jan Svoboda		Náhradník: Ing. Václav Jakubík
Člen: Ing. Karel Jakobec		Náhradník: Mgr. Jana Vildumetzová
Člen: Bc. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Ing. Věra Tomsová
Člen: Ing. Monika Sádlíková		Náhradník: Ing. Karel Brandtl

Termín kontroly: 10.03.2014

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


37. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ 
v rámci individuálního projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ 
- schválení formy zadávacího řízení 
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1035/10/13

- schvaluje realizaci a předběžné oznámení o zadávacím řízení formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Člen: Kateřina Mairingerová		Náhradník: Věra Moderová
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Jiří Kvak
Člen: Ing. Monika Sádlíková		Náhradník: Ing. Karel Brandtl

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Člen: Bc. Miloslav Čermák		Náhradník: Hana Hozmanová
Člen: Ing. Tomáš Svoboda		Náhradník: Václav Mleziva
Člen: Ing. Václav Živný		Náhradník: Ing. Eva Valjentová
Člen: MUDr. Jan Svoboda		Náhradník: Ing. Václav Jakubík
Člen: Ing. Karel Jakobec		Náhradník: Mgr. Jana Vildumetzová
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Ing. Věra Tomsová
Člen: Ing. Monika Sádlíková		Náhradník: Ing. Karel Brandtl

Termín kontroly: 10.03.2014

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


38. Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00047 – závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1036/10/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu o realizaci 
a vyúčtování Individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 27.01.2014

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


39. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1037/10/13

- 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 finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Karate klubu Chodov 
na Mistrovství Evropy Karate WUKF 2013 všech věkových kategorií ve výši 20.000,-- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit schválený příspěvek

Termín kontroly: 16.12.2013

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


40. Žádost příspěvkových organizací Gymnázium a střední odborná škola Aš, Střední zemědělská škola Dalovice a Základní a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart o úlevu 
z povinnosti odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1038/10/13

- schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Gymnázium a střední odborná škola Aš ve výši 740.000,-- Kč

- schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Střední zemědělská škola Dalovice ve výši 51.991,-- Kč

- schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart ve výši 3.500,-- Kč

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s prominutím odvodu za porušení rozpočtové kázně uvedeným příspěvkovým organizacím

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele uvedených příspěvkových organizací o tomto usnesení

Termín kontroly: 16.12.2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1039/10/13

- schvaluje s účinností od 1. září 2014 zřízení oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2014 zrušení místa poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, na adrese 
U Jeslí 565, 362 21 Nejdek

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2014 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, ze 744 na 486

- schvaluje s účinností od 1. listopadu 2013 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, z 90 na 105

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

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

Termín kontroly: 16.12.2013

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


42. Souhlas zřizovatele k pokračování v základním vzdělávání žákyně se zdravotním postižením

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1040/10/13

- souhlasí s pokračováním v základním vzdělávání žákyně se zdravotním postižením vzdělávající se podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, dle návrhu, a to maximálně do 26. roku věku

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

Termín kontroly: 16.12.2013

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


43. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Svátky a zvyky 
v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1041/10/13

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Svátky 
a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o ukončení prací na projektu 
a závěrečném vyúčtování projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

- bere na vědomí informaci o nutnosti zajištění dodatečného pokrytí neuznatelných výdajů projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov ve výši 39.012,25 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o nutnosti zajištění dodatečného pokrytí neuznatelných výdajů projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov ve výši 39.012,25 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 39.012,25 Kč na spolufinancování nezpůsobilých výdajů včetně kurzových rozdílů projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 
a s uzavřením smlouvy dle návrhu

- ukládá Mgr. Jaroslavu Šafránkovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 28.04.2014

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




44. Postup ve věci platebních výměrů k projektu CZ.1.09/1.3.00/18.00376 Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1042/10/13

- bere na vědomí informaci o doručených platebních výměrech k projektu CZ. 1.09/1.3.00/18.00376 Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, dále jen "platební výměry",
-	informaci o podání žádostí o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále dle návrhů 
a realizaci veškerých kroků související s podáním žádostí včetně úhrady správních poplatků,

- ukládá ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit převod finančních prostředků na úhradu konečných odvodů za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov formou zvýšení jejího provozního příspěvku

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov 

-	podat odvolání proti platebním výměrům ve stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne doručení platebních výměrů a realizovat veškeré kroky související s podáním odvolání podle postupu uvedeného v návrhu, a to nejpozději do 7.11.2013
-	odvést vyměřené odvody ve stanovené lhůtě do 30 dnů ode dne doručení platebních výměrů na účet Regionální rady soudržnosti Severozápad uvedený v platebních výměrech, a to nejpozději 
do 7.11.2013

- pověřuje vedoucí odboru kontroly koordinací všech kroků souvisejících s platebními výměry

Termín kontroly: 04.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov
Mgr. Martina Vránová, zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru kontroly


45. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice: ,,Dodávka vybavení pro výuku na SLŠ Žlutice“
- 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 1043/10/13

- 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 lesnická škola Žlutice ,,Dodávka vybavení pro výuku na SLŠ Žlutice" rozdělenou na část A - Lesnické sady a část B - Ostatní IT

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku ,,Dodávka
vybavení pro výuku na SLŠ Žlutice" rozdělenou na část A - Lesnické sady a část B - Ostatní IT

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ,,Dodávka
vybavení pro výuku na SLŠ Žlutice" rozdělenou na část A - Lesnické sady a část B - Ostatní IT

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

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Josef Hora		- náhradník: Ing. Miroslav Balatka 
- člen: Mgr. Jiří Klsák		- náhradník: Ing. Petr Kulhánek
- člen: Bohuslava Hajská	- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka 
- člen: Mgr. Jiří Holan		- náhradník: JUDr. Martin Havel 
- člen: Ing. Stanislav Jambor	- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič

- ukládá Ing. Bohdanovi Koždoňovi, řediteli příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice, realizovat zadávací řízení dle usnesení

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


46. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary: ,,Vybavení odborných učeben technicky zaměřených nelékařských oborů“
- 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 1044/10/13

- 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 zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary ,,Vybavení odborných učeben technicky zaměřených nelékařských oborů" rozdělenou na část A - vybavení odborné učebny fyziky, část B - vybavení odborné učebny dentální technikou, část C - vybavení odborné učebny chemie

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku ,,Vybavení
odborných učeben technicky zaměřených nelékařských oborů" rozdělenou na část A - vybavení odborné učebny fyziky, část B - vybavení odborné učebny dentální technikou, část C - vybavení odborné učebny chemie

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vybavení odborných učeben technicky zaměřených nelékařských oborů" rozdělenou na část A - vybavení odborné učebny fyziky, část B - vybavení odborné učebny dentální technikou, část C - vybavení odborné učebny chemie

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Ladislava  Hanoušková	- náhradník: Jarmila Sapoušková 
- člen: Mgr. Hana Švejstilová		- náhradník: Ing. Antonie Slabá 
- člen: Mgr. Jaroslava Hrudkajová	- náhradník: Mgr. Josef Hacker


- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: Murčo Josef
- člen: Bc. Čermák Miloslav	 	- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Ing. Edmund Janisch		- náhradník: Bc. Pavel Čekan
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Mgr. Jiří Holan	
- člen: Mgr. Hana Švejstilová		- náhradník: Ing. Ladislava Hanousková
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič

- ukládá Mgr. Haně Švejstilové, ředitelce příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, realizovat zadávací řízení dle usnesení

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


47. Krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1045/10/13

- schvaluje vytvoření Krajského seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Karlovarského kraje

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a Regionálnímu pracovišti 
pro péči o tradiční lidovou kulturu při Muzeu Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, zajistit veškeré kroky potřebné k jeho vytvoření a následnou administraci

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Roman Procházka, ředitel Muzea Cheb, příspěvková organizace


48. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Vzorová obnova národní kulturní památky Klášter premonstrátů Teplá“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


49. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.č. 2734 v k.ú. Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1046/10/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.č. 2734 o výměře 542 m2 v k.ú. Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem 
PaedDr. Josefem Novotným (jako dárce na straně jedné) a Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657 (jako obdarovaný na straně druhé) 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Statutárního města Karlovy Vary

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


50. Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 114, 116/4, 557/2, 690/3, 749/11 a 749/12 v k.ú. Studánka u Aše z majetku města Hranice do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 732/3 a 732/5 v k.ú. Studánka u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku města Hranice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1047/10/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 114 o výměře 244 m2, p.p.č. 116/4 o výměře 119 m2, p.p.č. 557/2 o výměře 23 m2, p.p.č. 690/3 
o výměře 28 m2, p.p.č. 749/11 o výměře 190 m2 a p.p.č. 749/12 o výměře 37 m2, vše v k.ú. Studánka 
u Aše a obci Hranice formou darovací smlouvy mezi městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, Hranice, PSČ 351 24, IČO 00253961, zastoupeným panem Miroslavem Pickou, starostou města (jako dárce 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti 
z vlastnictví města Hranice do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 732/3 o výměře 48 m2 a p.p.č. 732/5 o výměře 1305 m2 v k.ú. Studánka u Aše a obci Hranice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, Hranice, PSČ 351 24, IČO 00253961, zastoupeným panem Miroslavem Pickou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Hranice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 732/3 o výměře 48 m2 a p.p.č. 732/5 o výměře 1305 m2 v k.ú. Studánka u Aše a obci Hranice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Hranice, se sídlem 
U Pošty 182, Hranice, PSČ 351 24, IČO 00253961, zastoupeným panem Miroslavem Pickou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Hranice

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

Termín kontroly: 24.02.2014

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







51. Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 725/1 v k.ú. Svatava 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 1048/10/13

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 210 30 - 2 Svatava", jejímž předmětem je závazek ke zřízení věcného břemene odpovídajícímu právu umístění stavby – umístění nového křídla mostu na části pozemku 
p.č. 725/1 o předpokládané celkové výměře cca 2,7 m2 v k.ú. a obci Svatava 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


52. 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 1049/10/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 629/3 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, silnice č. III/2099 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu 
č. 826-2003/2012 ze dne 13.06.2012 (umístění inženýrských sítí – přeložka kabelu pod označením 
SO 461, přeložka kabelu MTS), 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. 501/1 v k.ú. Vítkov u Sokolova, silnice 
č. II/210 ve prospěch společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 447-2003/2012 ze dne 19.04.2012 (umístění inženýrských sítí – přeložka vodovodního řadu pod označením SO 306, Přeložka vodovodního řadu), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH


- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 629/3 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, silnice č. III/2099 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu 
č. 825-2003/2012 ze dne 06.06.2012 (umístění inženýrských sítí – přeložka kabelu pod označením 
SO 460, přeložka kabelu MTS), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 629/3 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, silnice č. III/2099 ve prospěch společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 820-2003/2012 ze dne 03.04.2012 (umístění inženýrských sítí – přeložka vodovodního řadu pod označením SO 305, Přeložka vodovodního řadu), 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


53. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 802/3, k.ú. Sokolov pro vedení optického kabelu, 
ve prospěch společnosti Systém NET Line s.r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1050/10/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 802/3, k.ú. Sokolov, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro umístění optického kabelu ve prospěch společnosti Systém NET Line s.r.o., a to bezúplatně

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 802/3, k.ú. Sokolov, která je 
ve vlastnictví Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností Systém NET Line s.r.o. (jako stranou oprávněnou), a to bezúplatně

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


54. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1201/3, k.ú. Úšovice ve vlastnictví České republiky pro umístění vyústění odvádění povrchových vod, ve prospěch Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1051/10/13

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1201/3, k.ú. Úšovice, která je 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Dětský domov Mariánské Lázně, příspěvková organizace (jako stranou oprávněnou) a Povodím Vltavy, s.p. (jako stranou povinnou), a to za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-- Kč s připočtením DPH

- ukládá ředitelce organizace Dětský domov Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mgr. Ivaně Dudarcové,  uzavřít  smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č. 1201/3, k.ú. Úšovice

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 



55. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1052/10/13

- souhlasí s úplnou fyzickou ekologickou likvidací patnácti kusů movitého majetku ve správě pěti příspěvkových organizací, a to Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, Krajské knihovny Karlovy Vary, Gymnázia Cheb, Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Mgr. Josefu Dvořáčkovi, řediteli Střední odborné školy 
a středního odborného učiliště Nejdek, PaedDr. Vratislavu Emlerovi, řediteli Krajské knihovny Karlovy Vary, RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli Gymnázia Cheb, MUDr. Romanu Sýkorovi, Ph.D., řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace a Ing. Pavlu Novákovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku, dle návrhu

Termín kontroly: 10.03.2014

Zodpovídá:
Mgr. Josef Dvořáček , ředitel p.o. SOŠ a SOU Nejdek
PaedDr. Vratislav Emler, ředitel příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace


56. Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s. pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1053/10/13

- schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu ,,Rozvoj sběru použitých elektrozařízení" se společností ASEKOL a.s.

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



57. Vyjádření k posudku o vlivech záměru  ,,VTE Krásné Údolí" na životní prostředí podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1054/10/13

- projednala posudek o vlivu záměru „VTE Krásné Údolí“ na životní prostředí a vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj nemá připomínky k posudku o vlivech záměru „VTE Krásné Údolí“ na životní prostředí, který byl zpracován v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a souhlasí s navrženým nesouhlasným stanoviskem

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


58. Poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1055/10/13

- schvaluje poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje

- schvaluje návrh darovací smlouvy o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.12.2013

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


59a. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., nepeněžitým vkladem, schválení zveřejnění záměru vkladu na úřední desce Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. 1056/10/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje vložit pozemky p.č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary a p.č. 1792/3 v k.ú. Cheb, obec a okres Cheb jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu Karlovarské krajské nemocnici, a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, 
PSČ 360 01 za účelem navýšení základního kapitálu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01 o částku 36.374.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit nepeněžitý vklad ve výši 36.374.000,-- Kč Karlovarského kraje do obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, a to vkladem pozemku 
p.č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary a pozemku p.č. 1792/3 v k.ú. Cheb, obec 
a okres Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Bc. Miloslavovi Čermákovi, náměstkovi hejtmana pro oblast zdravotnictví, zajistit všechny potřebné kroky k naplnění usnesení zastupitelstva kraje po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti

Termín kontroly: 24.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


