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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 34. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. listopadu 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:02 do 12:05 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, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	Ing. Adamec, Ing. R. Adamec, Ing. Divišová, Mgr. Bc. Mašek, 
Ing. Stefanovičová, Ing. Trantinová  
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.11.2013
RK 1116/11/13
2.
Závěrečná zpráva k projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“
RK 1117/11/13
3.
Závěrečná zpráva k projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“
RK 1118/11/13
4.
Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 - zvýšení 
RK 1119/11/13
5.
Poskytnutí příspěvku na úhradu výloh spojených s léčením
staženo
6.
Krušnohorské vánoční trhy - smlouva
RK 1120/11/13
7.
Rozpočtové změny
RK 1121/11/13
8.
Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
RK 1122/11/13
9.
Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2014 – 2016
RK 1123/11/13
10.
Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2013 
do 30.9.2013 a účetní závěrka k 30.9.2013
RK 1124/11/13
11.
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2013
RK 1125/11/13
12.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Taneční klub MDK Sokolov, o.s.
RK 1126/11/13
13.
Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Muzeum Cheb
RK 1127/11/13
14.
Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum Cheb
RK 1128/11/13
15.
Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje
RK 1129/11/13
16.
Pravidla pro schvalování účetních závěrek Karlovarského kraje
RK 1130/11/13
17.
Pravidla pro nakládání s finančními prostředky fondu budoucnosti
RK 1131/11/13
18.
Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.12.2013
RK 1132/11/13
19.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje III"
- schválení formy zadávacího řízení
RK 1133/11/13
20.
Žádost města Horní Blatná, IČO 00480002, se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná, o prominutí penále
RK 1134/11/13
21.
Projekt „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ – dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo pro: část 1 „Zateplení a výměna oken č.p. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ 
RK 1135/11/13
22.
Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
RK 1136/11/13
23.
,,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. 2 ke smlouvě 
na realizaci stavby, kterým se celková cena za dílo dle dodatku č. 1. snižuje.
RK 1137/11/13
24.
„Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č. p. 545" - schválení dodatku č. 4 
ke smlouvě na realizaci stavby
RK 1138/11/13
25.
Informace o nepodepsání smlouvy s uchazečem, který se umístil jako druhý 
v pořadí společností Skanska a.s., v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545", která neposkytla součinnost směřující k uzavření smlouvy o dílo. Schválení oslovení uchazeče, který se umístil jako třetí v pořadí společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Schválení návrhu a uzavření smlouvy 
o dílo na realizaci stavby
RK 1139/11/13
26.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb“ 
RK 1140/11/13
27.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Centrum odborného 
a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ č. CZ.1.09/1.3.00/41.00970 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
RK 1141/11/13
28.
Projekt ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 
RK 1142/11/13
29.
Projekt ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 
RK 1143/11/13
30.
Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o přiznání účelově vázaného přiměřeného zisku na obnovu vozového parku na linkách v závazku veřejné služby
RK 1144/11/13
31.
Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o projednání změny jízdního řádu 
ve veřejném zájmu
RK 1145/11/13
32.
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov
RK 1146/11/13
33.
4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“
RK 1147/11/13
34.
„Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“
RK 1148/11/13
35.
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Ostrov
RK 1149/11/13
36.
Schválení výsledku zadávacího řízení na zajištění dodatečných stavebních prací 
v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji
RK 1150/11/13
37.
Schválení výsledku zadávacích řízení na dodavatele veřejných zakázek připravovaných k realizaci v rámci Regionálního operačního programu
RK 1151/11/13
38.
Revokace - zrušení usnesení č. RK 1026/10/13 - 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 1152/11/13
39.
Aktualizace Statutu Fondu budoucnosti
RK 1153/11/13
40.
Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
RK 1154/11/13
41.
Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2014
RK 1155/11/13
42.
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014
RK 1156/11/13
43.
Žádost obce Březová o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování
RK 1157/11/13
44.
Žádost města Mariánské Lázně o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí 
a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování
RK 1158/11/13
45.
Žádost obce Milhostov o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování
RK 1159/11/13
46.
Komise pro hodnocení v rámci veřejné soutěže pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery 
pro rok 2014
RK 1160/11/13
47.
Projekt „Informačně – vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ – schválení Podmínek Registrace akce, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a změny závazného příslibu financování
bez usnesení
48.
Ukončení projektu Karlovarská karta a revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 63/01/10 ze dne 22. 1. 2010
RK 1161/11/13
49.
Návrhy smluv o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
RK 1162/11/13
50.
Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
RK 1163/11/13
51.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Připojení výjezdových základen do operačního střediska ZZS KVK"
RK 1164/11/13
52.
Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Modernizace 
a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ 
RK 1165/11/13
53.
Analýza struktury financování sociálních služeb
RK 1166/11/13
54.
Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2014
RK 1167/11/13
55.
Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny v roce 2014
RK 1168/11/13
56.
Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
pro rok 2014
RK 1169/11/13
57.
Finanční příspěvky pro Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. 
RK 1170/11/13
58.
Snížení kapacity sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 
v Sociálních službách, příspěvková organizace
RK 1171/11/13
59.
Schválení zástupkyně ředitele Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace
RK 1172/11/13
60.
Jmenování vedoucího individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“
RK 1173/11/13
61.
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 1174/11/13
62.
„Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II“ - schválení vzoru smlouvy s poskytovateli sociálních služeb

RK 1175/11/13
63.
Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ – schválení Smluv o partnerství na projektu mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
RK 1176/11/13
64.
Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“
RK 1177/11/13
65.
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)
RK 1178/11/13
66.
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla 
č. p. 119, ISŠ Cheb“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
staženo
67.
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Laboratoř chemie 
a biologie – vybavení laboratorními přístroji" příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
RK 1179/11/13
68.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice „Komplexní lesnické služby 2014 - 2015“:
- 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 1180/11/13
69.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech
RK 1181/11/13
70.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
RK 1182/11/13
71.
Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
RK 1183/11/13
72.
Místa uskutečňování zájmového vzdělávání domu dětí a mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
RK 1184/11/13
73.
Finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol v Karlovarském kraji
RK 1185/11/13
74.
Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje ,,Inovace školského portálu Karlovarského kraje" 
RK 1186/11/13
75.
Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského
kraje ,,Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků" 
RK 1187/11/13
76.
Změna usnesení Rady Karlovarského kraje ze dne 21.10.2013 č. RK 1043/10/13 - 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 1188/11/13
77.
Změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2014/2015
RK 1189/11/13
78.
Veletrhy a prezentace cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2014
RK 1190/11/13
79.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu ,,Divadlo dětí v Našem regionu"
RK 1191/11/13
80.
Poskytnutí dotace Zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou nemovitosti
RK 1192/11/13
81.
Vyhodnocení soutěže ,,O nejlepší kroniku Karlovarského kraje"
RK 1193/11/13
82.
Revokace usnesení č. RK 810/08/13 ze dne 19.8.2013 - bod č. 48 Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020
RK 1194/11/13
83.
Změna usnesení č. RK 813/08/13 ze dne 19. 8. 2013 - bod č. 51 Kulturní fórum Střed Evropy
RK 1195/11/13
84.
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 bezúplatný převod pozemku 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.
bez usnesení
85.
Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 96/1 a p.p.č. 96/2 v k.ú. Nebesa a obci Aš, 
z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku Karlovarského kraje
RK 1196/11/13
86.
Bezúplatné nabytí pozemků určené k plnění funkcí lesů z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje
RK 1197/11/13
87.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 203/13 v k. ú. Dolní Hraničná
RK 1198/11/13
88.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 1199/11/13
89.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2
RK 1200/11/13
90.
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy č. p. 632 na pozemku st.p.č. 1720 a pozemků st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850 v k. ú. Kraslice
RK 1201/11/13
91.
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy bez čp/če na pozemku st.p.č. 2/1 a pozemku st.p.č. 2/1 v k. ú. Dolní Dvory
RK 1202/11/13
92.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 228/2, k.ú. Sokolov pro vedení optického kabelu, ve prospěch společnosti Systém NET Line s.r.o. 
RK 1203/11/13
93.
Schválení smlouvy o výpůjčce movitých věcí – NEMOS SOKOLOV s.r.o.   
RK 1204/11/13
94.
Darování movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje občanskému sdružení 15. přední hlídce Royal Rangers v ČR
RK 1205/11/13
95.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 2618 v k. ú. Stříbrná
RK 1206/11/13
96.
Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 241/3 a p.č. 241/1 
v k. ú. Chlum Svaté Maří
RK 1207/11/13
97.
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a prodej sloupového zvedáku Karlovarského kraje svěřeného do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace
RK 1208/11/13
98.
Vyjádření k oznámení záměru „Hotel Kempinski – Mariánské Lázně“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 1209/11/13
99.
Jmenování vedoucího odboru zdravotnictví
RK 1210/11/13
100a
Revokace usnesení č. RK 1075/11/13 - Žádost Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
RK 1211/11/13
100b
Žádost Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
RK 1212/11/13
100c
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum: „Laboratoř chemie – 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 1213/11/13
100d
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017
RK 1214/11/13
100e
Poskytnutí daru Taneční skupině Mirákl, o.s.
RK 1215/11/13
100f
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost Thun 1794, a.s.
RK 1216/11/13
100g
Poskytnutí daru Základní organizaci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Karlovarské krajské nemocnice, pracoviště Karlovy Vary
RK 1217/11/13
100h
Schválení smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání na dodávku telekomunikačních služeb
RK 1218/11/13
100i
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Pomůcky 
pro Gymnázium Cheb" příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
RK 1219/11/13
100j
Schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci projektu Cyklostezka Ohře III, mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
RK 1220/11/13
100k
Žádost Českých drah, a.s., sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, PSČ 110 15, Praha 1, IČO 70994226 o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
RK 1221/11/13

















Mgr. Jaroslav Borka, v z.
hejtmana 
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.

Rozšíření programu o:

bod č. 100a)	Revokace usnesení č. RK 1075/11/13 - Žádost Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary, o prominutí odvodu 
a penále za porušení rozpočtové kázně

bod č. 100b)	Žádost Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

bod č. 100c)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum: „Laboratoř chemie – 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

bod č. 100d) 	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 
2014 – 2017

bod č. 100e)	Poskytnutí daru Taneční skupině Mirákl, o.s.

bod č. 100f)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost Thun 1794, a.s.
	
bod č. 100g)	Poskytnutí daru Základní organizaci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Karlovarské krajské nemocnice, pracoviště Karlovy Vary

bod č. 100h)	Schválení smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání na dodávku telekomunikačních služeb

bod č. 100i)	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: ,,Pomůcky 
pro Gymnázium Cheb" příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

bod č. 100j)	Schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci projektu Cyklostezka Ohře III, mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

bod č. 100k)	Žádost Českých drah, a.s., sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, PSČ 110 15, Praha 1, IČO 70994226 o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Staženo z programu:

bod č. 5) 	Poskytnutí příspěvku na úhradu výloh spojených s léčením

bod č. 66) 	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 
na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla 
č. p. 119, ISŠ Cheb“ v rámci Operačního programu Životní prostředí



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.11.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. 1116/11/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.11.2013 s připomínkou uvedenou v zápise

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Závěrečná zpráva k projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1117/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“

Zodpovídá:
Bc. Martina Jánská, vedoucí oddělení interního auditu


3. Závěrečná zpráva k projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1118/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“

Zodpovídá:
Bc. Martina Jánská, vedoucí oddělení interního auditu


4. Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 - zvýšení 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1119/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.456.000,-- Kč pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přiloženého rozpisu ředitelství HZS. Poskytnutí dotace je podmíněno zasláním finančních prostředků na účet kraje ve výši stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV-9352-42/PO-IZS-2013 ze dne 4. listopadu 2013.

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


5. Poskytnutí příspěvku na úhradu výloh spojených s léčením

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


6. Krušnohorské vánoční trhy - smlouva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1120/11/13

- souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Karlovarským krajem a Svobodnou zemí Sasko zastoupenou saským ministrem spravedlnosti a evropských záležitostí, zastoupeným Saskou kanceláří pro spolupráci 
v Bruselu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného jejím podpisem

Termín kontroly: 27.01.2014

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


7. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1121/11/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 418/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem o částku 2.557.930,77 Kč z titulu nastavení rozpočtového limitu pro čerpání investičních výdajů ve výši 2.426.699,-- Kč a pro neinvestiční výdaje 
ve výši 131.231,77 Kč. Rozpočtový limit č. R 11 195 otevřelo pro Karlovarský kraj Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR pro krytí výdajů projektu Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením ,,PATA“ v Hazlově p.o., 1. etapa, část I. realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu. 

Rozpočtovou změnu č. 419/2013
- zapojení financování z Fondu rezerv a rozvoje do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 32.000.000,-- Kč pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., na navýšení základního kapitálu

Rozpočtovou změnu č. 420/2012
- přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 2.310.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky jsou určeny pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na zajištění příspěvků v oblasti sociálních služeb a na posílení rozvoje služeb v Karlovarském kraji v roce 2014.

Rozpočtovou změnu č. 421/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.615.044,77 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory     
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 422/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 2.219.014,62 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. 423/2013
- 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 ± 24.797,-- Kč 
a na cestovné ve výši ± 8.640,40 Kč končícího projektu CROSS-DATA, schváleného k realizaci 
a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 

Rozpočtovou změnu č. 424/2013
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši ± 1.000.000,-- Kč na posílení položek odměny členům výborů a komisí a zvláštních orgánů kraje, platy zaměstnanců v pracovním poměru a povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočtovou změnu č. 425/2013
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 19.467.530,-- Kč na 1. splátku návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, kterou Karlovarský kraj obdržel od Ministerstva financí ČR v celkové výši 307.867.530,-- Kč určenou pro Regionální radu regionu soudržnosti Severozápad

Rozpočtovou změnu č. 426/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 12.483.736,-- Kč. Jedná se o posílení finančních prostředků 
po 2. úpravě rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 2.089.007,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 10.394.729,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 427/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 442.075,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění prostředků na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období “ (č. j.: MSMT 30928/2013) 
na rok 2013 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství ve výši 394.522,-- Kč 
a pro soukromou školu TRIVIS – Střední odborná škola veřejnoprávní Karlovy Vary ve výši 47.553,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 428/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 45.600,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září - prosinec 2013“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to Střední odbornou školu pedagogickou, gymnázium a vyšší odbornou školu Karlovy Vary ve výši 
10.000,-- Kč, Integrovanou střední školu Cheb ve výši 7.200,-- Kč, Střední školu živnostenskou Sokolov ve výši 7.400,-- Kč, Střední odborné učiliště Toužim ve výši 16.000,-- Kč a Střední odbornou školu 
a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 5.000,-- Kč.


Rozpočtovou změnu č. 429/2013
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 129.076,-- Kč. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu ve výši  129.076,-- Kč a snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace  
ve výši  129.076,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 430/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.181.687,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Dům dětí a mládeže Karlovy Vary jako odvod za porušení rozpočtové kázně v letech 2009/2010 a 2010/2011

Rozpočtovou změnu č. 431/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 221.622,-- Kč. Jedná se o poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory „Spáleniště“ v Chebu na výměnu dvoukřídlé brány na elektrický pohon a oplocení u vjezdu v zadní části objektu ve výši 116.622,-- Kč a na pořízení sprchového vozíku BASIC ve výši 105.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 432/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 475,-- Kč v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary na úhradu testů přijímacích zkoušek na střední školu – testy SCIO.

Rozpočtovou změnu č. 433/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.476.200,-- Kč,  do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování zasmluvněných výdajů projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.) financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR pozastavilo vyplacení zálohy Karlovarskému kraji z důvodu provedené kontroly na místě, při které bylo zjištěno pochybení při realizaci výběrového řízení na poskytovatele sociálních služeb.

Rozpočtovou změnu č. 434/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem o částku 241.280,50 Kč z titulu nastavení rozpočtového limitu pro čerpání investičních výdajů ve výši 21.000,-- Kč a pro neinvestiční výdaje ve výši 220.280,50 Kč. Druhý rozpočtový limit č. R 11 195 otevřelo pro Karlovarský kraj Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR pro krytí výdajů projektu Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením ,,PATA“ v Hazlově p.o., 1. etapa, část I. realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu. 

Rozpočtovou změnu č. 435/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 198.390,-- Kč na nákup 41 kusů kyslíkových generátorů O2 Pack.

Rozpočtovou změnu č. 436/2013 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 33.334,-- Kč z důvodu vrácení nevyčerpané části dotace poskytnuté na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce Sboru dobrovolných hasičů vybrané obce kategorie Jednotky požární ochrany II nebo Jednotky požární ochrany III jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce

Termín kontroly: 13.01.2014

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

8. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1122/11/13

- bere na vědomí Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 včetně finančního vztahu kraje 
ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení usnesení v následujícím znění:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:


I.	Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

	úhrn příjmů Karlovarského kraje	4 595 040 tis. Kč 
	financování   	                                          170 000 tis. Kč
	úhrn výdajů Karlovarského kraje 	4 515 440 tis. Kč 
	splátka jistiny úvěru	                             208 400 tis. Kč
	splátka návratné fin. výpomoci MF ČR	      41 200 tis. Kč
	výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:



Odbor
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

Příspěvkové organizace

Provozní příspěvek
Příspěvkové organizace

Investiční příspěvek

Výdaje celkem

Zastupitelstvo
36 330



36 330

Kancelář ředitele úřadu
148 870



148 870


Vnitřních záležitostí
23 500
650


24 150

Regionálního rozvoje
1 557
1 900
12 000

15 457

Dopravy a silničního hospodářství
359 029

334 228
62 000
755 257

Život.prostředí a zemědělství
5 314
2 000


7 314

Kultury, pam.péče, lázeňstvía cest.ruchu
7 500
1 000
78 160
7 300
93 960


Sociálních věcí
4 405

22 180
10 000
36 585

Zdravotnictví
20 215

148 300
10 000
178 515

Školství, mládeže a tělovýchovy
2 213 260

196 480
30 293
2 440 033

Investic a grant.schémat
1 000
72 000


73 000

Bezpečnosti a krizového řízení
1 900



1 900

Projektového řízení a informatiky
17 372
3 700


21 072

Správa majetku
2 900
1 500


4 400

Ekonomický
18 884
5 000


23 884

Správ.agend a KŽÚ
300



300

Legislativní a právní
665



665

Příspěvkycizím subjektůmdle jednotlivých odborů






Zastupitelstvo
1 800



1 800

v tom příspěvek






Asociace krajů
900



900

Regionálního rozvoje
27 844
33 985


61 829

Dopravy a silnič.hospodářství
352



352

Život.prostředí a zemědělství
12 375
6 800


19 175

Kultury, pam.péče, láz. a CR
22 000



22 000

v tom příspěvek






Regionální funkce knihoven - Sokolov
996



996

Regionální funkce knihoven - Cheb
860



860

Mezinárodní filmový festival
3 000



3 000

Chopinův festival Mariánské Lázně
250



250

Jazzfest Karlovy Vary
115



115

Festival uprostřed Evropy
290



290

Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka
200



200

Chebské dvorky
150



150

Císařské lázně z.s.p.o.
1 300



1 300

Císařské lázně z.s.p.o. správa nemovitostí
550



550

Tourfilm Karlovy Vary
200



200

Balneologický institut Karlovy Vary o.p.s.
100



100

Klub českých turistů z.s.
150



150

Sociálních věcí
9 500



9 500

Zdravotnictví
900



900

Školství, mládeže a tělovýchovy
15 675



15 675

v tom příspěvek






HC Energie
4 000



4 000

FC Baník
1 000



1 000

Bezpečnosti a krizového řízení
2 480
1 800


4 280

v tom příspěvek






Hasičský záchranný sbor Karlovar.kraje
950
1 800


2 750

Provozní náklady projektů EU






Dopravy a silnič.hospodářství
719



719

Život.prostředí a zemědělství
215



215

Kultury, pam.péče, lázeňství a CR
20



20

Sociálních věcí
210



210

Projektového řízení a informatiky
10 233



10 233

Správa majetku
1 100



1 100

Projekty EU (PRK) dle jednotlivých odborů






Kancelář ředitele úřadu
61



61

Regionálního rozvoje
88 844



88 844

Dopravy a silničního hospodářství
920



920

Život.prostředí a zemědělství
48 780



48 780

Kultury, pam.péče, lázeňství a CR
44 970



44 970

Sociálních věcí
22 074



22 074

Zdravotnictví
121 000



121 000

Školství, mládeže a tělovýchovy
102 941



102 941

Projektového řízení a informatiky
18 800



18 800



II. Přesuny 

	mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v komentáři k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 
	v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU mezi položkami výdajů 
v rámci jedné kapitoly a zároveň mezi běžnými či kapitálovými výdaji téže kapitoly jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených 
v návrhu, který je obsažen v komentáři k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
	v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji (kromě přesunů v souvislosti 
s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje
	mezi kapitolami (odbory) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje


III.	Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 
	
o	k rozpočtům obcí v celkové výši 	   234 093 tis. Kč 

		 

•	zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových změn takto:

I.	Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů, státních fondů ČR Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti.

II.	Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje včetně všech fondů (jako je fond budoucnosti (EU), fond vodohospodářských havárií, fondu na podporu nestátních neziskových organizací, krizového účtu a další fondy Karlovarského kraje, v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů.

III. Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací, a to z rozpočtové rezervy 

	ukládá

a) ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje a příspěvkové organizace Karlovarského kraje
b) ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést podrobný rozpis celkových výdajů jednotlivých kapitol (odborů) dle jednotlivých položek rozpočtové skladby
c) Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních 
(v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání
d) Hejtmanovi Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 13.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2014 – 2016 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1123/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtový výhled
Karlovarského kraje pro období let 2014 – 2016

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2013 do 30.9.2013 
a účetní závěrka k 30.9.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1124/11/13

- bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1- 9/2013

- bere na vědomí účetní závěrku Karlovarského kraje sestavenou k datu 30.9.2013

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


11. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1125/11/13

- bere na vědomí, že 71 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.9.2013 takto:

·	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem
·	2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem
·	13 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 1 organizace vykázala ztrátu
·	7 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
·	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
·	43 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech učinit taková opatření, aby výsledek hospodaření k 31.12.2013 nebyl záporný

- bere na vědomí mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací, sestavené k datu 30.9.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru






12. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Taneční klub MDK Sokolov, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1126/11/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Taneční klub MDK Sokolov, o.s., ve výši 50.000,-- Kč na pořádání Mistrovství Karlovarského kraje ve sportovním tanci a 42. ročník taneční soutěže O štít města Sokolov

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Tanečním klubem MDK Sokolov, o.s., ve výši 50.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


13. Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1127/11/13

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 220.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Muzeum Cheb

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


14. Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1128/11/13

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané části dotace do investičního fondu ve výši 388.079,-- Kč 
ze schválené investiční akce ,,Statek Milíkov - odstranění havarijního stavu kulturní památky" na ,,Nákup užitkového automobilu"

Zodpovídá:
Ing. Roman Procházka, ředitel Muzea Cheb, příspěvková organizace


15. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1129/11/13

- souhlasí s prominutím promlčených a nedobytných pohledávek uvedených příspěvkových organizací Karlovarského kraje za podmínky, že jejich prominutí neovlivní plánovaný výsledek hospodaření za rok 2013:

1.	příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem ,,Matyáš" v Nejdku
	- pohledávku ve výši 8.038,-- Kč

2.	příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
	- pohledávky ve výši 20.074,-- Kč


3.	příspěvkové organizaci Sociální služby
	- pohledávky ve výši 213.431,50 Kč

4.	příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské 
	- pohledávku ve výši 14.633,-- Kč

5.	příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče Nejdek 
	- pohledávky ve výši 24.167,-- Kč

6.	příspěvkové organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let
	- pohledávky ve výši 110.746,55 Kč

7.	příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
	- pohledávky ve výši 25.961,-- Kč

8.	příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně 
	- pohledávky ve výši 36.544,-- Kč

9.	příspěvkové organizaci Dětský domov Plesná 
	- pohledávky ve výši 343.412,-- Kč

10.	příspěvkové organizaci Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
	- pohledávku ve výši 40.896,-- Kč

11.	příspěvkové organizaci Dětský domov Aš 
	- pohledávky ve výši 292.244,-- Kč

12.	příspěvkové organizaci Odborné učiliště Horní Slavkov 
	- pohledávky ve výši 17.243,-- Kč

13.	příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov
	- pohledávky ve výši 7.149,-- Kč

14.	příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
	- pohledávky ve výši 85.643,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


16. Pravidla pro schvalování účetních závěrek Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1130/11/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Pravidla pro schvalování účetních závěrek Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana kraje podepisováním protokolu 
o schvalování účetní závěrky

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


17. Pravidla pro nakládání s finančními prostředky fondu budoucnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1131/11/13

- schvaluje Pravidla pro nakládání s finančními prostředky fondu budoucnosti

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


18. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.12.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1132/11/13

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


19. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje III"
- schválení formy zadávacího řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1133/11/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku ,,Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje III"

Termín kontroly: 10.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1134/11/13

- souhlasí s prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 9.959,-- Kč, 
tj. 9.959,-- Kč, městu Horní Blatná, IČO 00480002, se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 9.959,-- Kč, tj. 9.959,-- Kč, městu Horní Blatná, IČO 00480002, 
se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná

Termín kontroly: 13.01.2014

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

21. Projekt „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ – dodatek 
č. 3 ke Smlouvě o dílo pro: část 1 „Zateplení a výměna oken č.p. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1135/11/13

- bere na vědomí uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby na akci „Zateplení 
a výměna zdroje tepla čp. 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 čp. 119, ISŠ Cheb“

Termín kontroly: 16.12.2013

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


22. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1136/11/13

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o ukončení prací na projektu 
a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

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

Termín kontroly: 16.06.2014

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


23. ,,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. 2 ke smlouvě na realizaci stavby, kterým se celková cena za dílo 
dle dodatku č. 1. snižuje.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1137/11/13

- 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. 2 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. 2 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 


24. „Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č. p. 545" - schválení dodatku č. 4 ke smlouvě na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1138/11/13

- schvaluje návrh dodatku č. 4 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. 4 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 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1139/11/13

- bere na vědomí informaci o nepodepsání smlouvy s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, 
v zadávacím řízení na dodavatele stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545", společností Skanska a.s., která neposkytla součinnost směřující k uzavření smlouvy o dílo

- schvaluje oslovení uchazeče, který se umístil jako třetí v pořadí, společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., s nabídkovou cenou 13.463.805,00 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 SWIETELSKY stavební s.r.o.

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

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



26. Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1140/11/13

- jmenuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu ,,Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb"

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu ,,Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb" dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb ve výši 5.200.000,-- Kč na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, 
ISŠ Cheb“ v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 16.06.2014

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


27. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ č. CZ.1.09/1.3.00/41.00970 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1141/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ č. CZ.1.09/1.3.00/41.00970 v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad ve výši 5.566.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 16.12.2013

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







28. Projekt ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1142/11/13

- bere na vědomí projektový záměr ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku"

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci 
pro projekt ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci 
na projekt ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" v maximální výši 40.000.000,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" 
po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. maximálně 40.000.000,-- Kč včetně DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" 
po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. maximálně 6.000.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

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

Termín kontroly: 27.01.2014

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


29. Projekt ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1143/11/13

- bere na vědomí projektový záměr ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium 
v Karlových Varech v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad a konstatuje, 
že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektu ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla"

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci 
pro projekt ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa 
– přístavba západního křídla" v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad příspěvkovou organizaci První české gymnázium v Karlových Varech

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci 
na projekt ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" v maximální výši 70.000.000,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. maximálně 70.000.000,-- Kč včetně DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. maximálně 10.500.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad prostřednictvím příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- ukládá RNDr. Zdeňku Papežovi, řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

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


30. 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 1144/11/13

- souhlasí s přiznáním účelově vázaného přiměřeného zisku dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., 
IČO 25332473, ve výši 1.774.165,91 Kč na nákup nového vozidla v rámci zabezpečení dopravní obslužnosti Karlovarského kraje v režimu závazku veřejné služby, dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 30 ke smlouvě ev.č.: 113/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 
s dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 24.03.2014

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


31. Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., o projednání změny jízdního řádu ve veřejném zájmu.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1145/11/13

- souhlasí s nevyhověním žádosti dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., ve věci deklarace veřejného zájmu, k provedení změny jízdního řádu linky č. 411 440 Cheb - Kynšperk nad Ohří – Sokolov - Karlovy Vary ve smyslu požadavku ustanovení § 17 odst. 4 zákona o silniční dopravě, dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství informovat dopravce o zamítavém stanovisku Rady Karlovarského kraje

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


32. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1146/11/13

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov

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


33. 4. 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 1147/11/13

- schvaluje 4. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“ dle návrhu

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 4. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“ dle návrhu

Termín kontroly: 10.02.2014

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


34. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1148/11/13

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“ dle návrhu

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“ dle návrhu

Termín kontroly: 10.02.2014

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


35. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1149/11/13

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Ostrov, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Ostrov

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


36. Schválení výsledku zadávacího řízení na zajištění dodatečných stavebních prací v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1150/11/13

- schvaluje výsledek 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, včetně písemného soupisu dodatečných stavebních prací a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny dle § 34 odst. (5) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.

- schvaluje zadání veřejné zakázky na zajištění dodatečných stavebních prací v rámci údržby silnic 
v Karlovarském kraji firmě Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, 
IČO 26402068 formou uzavření dodatku č. 4 k platné Smlouvě o dílo č. 45/ODO/2010
- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem Dodatku č. 4 k platné Smlouvě o dílo č. 45/ODO/2010 se společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., dle schváleného výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na zajištění dodatečných stavebních prací 
v rámci údržby silnic v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 13.01.2014

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


37. Schválení výsledku zadávacích řízení na dodavatele veřejných zakázek připravovaných 
k realizaci v rámci Regionálního operačního programu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1151/11/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/226 Modernizace silnice Žlutice - Chyše“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, s nabídkovou cenou 18.083.776,47 Kč vč. DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČO 45274924, s nabídkovou cenou 19.793.357,00 Kč vč. DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: Geosan Group a.s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7, IČO 25671464, 
s nabídkovou cenou 20.442.773,00 Kč vč. DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/226 Modernizace silnice Žlutice - Chyše“ firmou Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, s nabídkovou cenou 18.083.776,47 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/21041 Statické zajištění silnice Rotava, 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, IČO 45274924, s nabídkovou cenou 21.451.155,00 Kč vč. DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: Colas CZ, a.s., 
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, s nabídkovou cenou 22.213.938,03 Kč vč. DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČO 25317628, s nabídkovou cenou 25.813.871,00 Kč vč. DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/21041 Statické zajištění silnice Rotava, II. etapa“ firmou Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČO 45274924, s nabídkovou cenou 21.451.155,00 Kč vč. DPH 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle § 82 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „II/221 Modernizace silnice – průtah Potůčky“. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČO 45274924, s nabídkovou cenou 21.012.254,00 Kč vč. DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: Geosan Group a.s., 
U Průhonu 32, 170 00 Praha 7, IČO 25671464, s nabídkovou cenou 25.277.760,00 Kč vč. DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO 40233308, s nabídkovou cenou 25.568.694,32 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/221 Modernizace silnice – průtah Potůčky“ firmou Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČO 45274924, s nabídkovou cenou 21.012.254,00 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: 27.01.2014

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


38. Revokace - zrušení usnesení č. RK 1026/10/13 - 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 1152/11/13

- ruší ve smyslu důvodové zprávy stávající text uvedený v usnesení č. RK 1026/10/2013 bod 27. ze dne 21.10.2013 týkající se projektu Dopravní terminál Cheb ve znění „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“ bez náhrady

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


39. Aktualizace Statutu Fondu budoucnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1153/11/13

- souhlasí s aktualizací Statutu Fondu Budoucnosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

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


40. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1154/11/13

- souhlasí 
-	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Útvina v rámci Programu obnovy venkova
-	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek svazku obcí Mariánskolázeňsko v rámci Programu obnovy venkova

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 24.02.2014

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


41. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1155/11/13

- souhlasí s poskytnutím dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 23.267.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 28.04.2014

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


42. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1156/11/13

- souhlasí s předloženými Pravidly pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na podporu územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014 - 12. změna

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro hodnocení žádostí 
a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014  – 12. změnu

Termín kontroly: 27.01.2014

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


43. Žádost obce Březová o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1157/11/13

- souhlasí s výjimkou z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování pro obec Březová (KV)

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí 
a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování pro obec Březová (KV)

Termín kontroly: 27.01.2014

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


44. Žádost města Mariánské Lázně o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1158/11/13

- souhlasí s výjimkou z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování pro město Mariánské Lázně

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí 
a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování pro město Mariánské Lázně

Termín kontroly: 27.01.2014

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


45. Žádost obce Milhostov o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1159/11/13

- souhlasí s výjimkou z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování pro obec Milhostov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí 
a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování pro obec Milhostov

Termín kontroly: 27.01.2014

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


46. Komise pro hodnocení v rámci veřejné soutěže pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1160/11/13

- jmenuje složení komise pro přijímání návrhů projektů:
- člen:  Ing. Jana Bělohoubková	- náhradník:  Mgr. Jelena Kriegelsteinová
- člen:  Ing. Jana Michková 	- náhradník:  Ing. Zdeněk Nádvorník
- člen:  Mgr. Kateřina Pášmová	- náhradník: Ing. Iveta Šedá
- jmenuje složení odborného poradního orgánu (komise pro hodnocení návrhů projektů):
 		 
- předseda: Ing. Petr Navrátil
- místopředseda: JUDr. Václav Sloup
- člen: Bc. Miloslav Čermák
- člen: Ing. Arch. Jaromír Musil
- člen:  Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.	
- člen: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
- člen:  Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
- člen:  Ing. Barbora Volfová	
- člen:  Mgr. Stanislav Kříž	
- člen: Ing. Josef Ciglanský
- člen: Ing. Jana Michková
- člen: Vladimír Vrzáček
- tajemnice: Mgr. Kateřina Pášmová

- schvaluje statut a jednací řád odborného poradního orgánu

Termín kontroly: 16.12.2013

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


47. Projekt „Informačně – vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ – schválení Podmínek Registrace akce, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a změny závazného příslibu financování

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


48. Ukončení projektu Karlovarská karta a revokace usnesení Rady Karlovarského kraje 
č. RK 63/01/10 ze dne 22.1.2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1161/11/13

- souhlasí s ukončením realizace projektu Karlovarská karta a s vyřazením projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení ukončení realizace projektu Karlovarská karta a vyřazení projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013

- revokuje ve smyslu důvodové zprávy usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 63/01/10 ze dne 
22.1. 2010, bez náhrady

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení revokaci usnesení č. ZK 44/03/10, ze dne 4.3.2010

- ukládá řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., Ing. Petrovi Uhříčkovi, vedoucí ekonomického odboru Ing. Dagmar Divišové a vedoucímu odboru dopravy 
a silničního hospodářství, Mgr. Václavovi Malému, zpracovat vyhodnocení finančních nákladů, které Karlovarský kraj vynaložil na zpracování přípravné fáze projektu Karlovarská karta za období od zahájení přípravné fáze projektu do 31.10. 2013

Termín kontroly: 24.02.2014

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


49. Návrhy smluv o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1162/11/13

- projednala Smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Karlovarským krajem a Plzeňským krajem

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Karlovarským krajem a Plzeňským krajem

- projednala Smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Karlovarským krajem a Ústeckým krajem

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Karlovarským krajem a Ústeckým krajem

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


50. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1163/11/13

- souhlasí s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 
§ 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


51. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: ,,Připojení výjezdových základen do operačního střediska ZZS KVK"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1164/11/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Připojení výjezdových základen 
do operačního střediska ZZS KVK“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče AutoCont CZ a.s., IČO 47676795, s nabídkovou cenou  2.804.675,-- Kč bez DPH.

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Připojení výjezdových základen 
do operačního střediska ZZS KVK“ s nabídkovou cenou 2.804.675,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


52. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1165/11/13

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtováním projektu „Modernizace 
a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


53. Analýza struktury financování sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1166/11/13

- bere na vědomí Analýzu struktury financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2009 - 2012

- ukládá náměstkovi hejtmana, Bc. Miloslavu Čermákovi, zpracovanou Analýzu struktury financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2009 - 2012 předložit členům Zastupitelstva Karlovarského kraje jako informaci v materiálech na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 
12.12.2013

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana


54. Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1167/11/13

- schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2014 v celkové výši 70.500,-- Kč dle návrhu I

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2014 v celkové výši 142.200,-- Kč dle návrhu II


Termín kontroly: 27.1.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


55. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1168/11/13

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014 v celkové výši 83.320,-- Kč dle návrhu I

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků z Fondu 
na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014 v celkové výši 116.600,-- Kč dle návrhu II

Termín kontroly: 27.1.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


56. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1169/11/13

- souhlasí s rozdělením příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2014 
v celkové výši 9.486.400,-- Kč dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2014 v celkové výši 9.486.400,-- dle návrhu

Termín kontroly: 27.1.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


57. Finanční příspěvky pro Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1170/11/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřskému centrum Karlovy Vary, o.s., ve výši 20.000,-- Kč na akci ,,Křesadlo 2013"

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na akci ,,Křesadlo 2013" s Mateřským centrem Karlovy Vary, o.s.

- schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřskému centru Karlovy Vary, o.s., ve výši 70.000,-- Kč na projekt ,,Dobrovolnictví pro každého"

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt ,,Dobrovolnictví pro každého" s Mateřským centrem Karlovy Vary, o.s.

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


58. Snížení kapacity sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Sociálních službách, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1171/11/13

- schvaluje snížení kapacity sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Sociálních službách, příspěvková organizace, ze 7 lůžek na 6 lůžek, s účinností od 1.1.2014

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Mgr. Jiří Hrubý, ředitel Sociálních služeb, příspěvková organizace


59. Schválení zástupkyně ředitele Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1172/11/13

- schvaluje s účinností od 1.12.2013 zástupkyni ředitele Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, paní Marii Cihlářovou

Termín kontroly: 10.03.2014

Zodpovídá:
Ing. Miloš Figer, ředitel příspěvkové organizace Domova pro seniory v Chebu


60. Jmenování vedoucího individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1173/11/13

- souhlasí se jmenováním vedoucího individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Ing. Petra Uhříčka

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje jmenovat vedoucím individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II“ ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Ing. Petra Uhříčka

Termín kontroly: 10.03.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


61. 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 1174/11/13

- 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: 13.01.2014

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


62. „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ - schválení vzoru smlouvy s poskytovateli sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1175/11/13

- schvaluje vzor smlouvy o poskytování sociálních služeb, která bude součástí zadávací dokumentace 
pro výběrová řízení „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ a „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 10.03.2014

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


63. Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ – schválení Smluv 
o partnerství na projektu mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1176/11/13

- schvaluje Smlouvu o partnerství na projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství na projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství na projektu „Centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- schvaluje Smlouvu o partnerství na projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství na projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství na projektu „Centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.

Termín kontroly: 10.02.2014

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


64. Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1177/11/13

- souhlasí s projektovým záměrem individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení projektový záměr individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“

- schvaluje zařazení projektového záměru individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- souhlasí s realizací individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“, s finančním krytím projektu, s předběžným harmonogramem a s aktivitami projektu dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu

Termín kontroly: 7.4.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 





65. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1178/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. ledna 2014 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) spočívající ve zrušení Přílohy č. 2 
ze dne 14. února 2013 a jejím nahrazení Přílohou č. 2 ze dne 12. prosince 2013 včetně vydání příslušných dodatků dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. ledna 2014 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek spočívající ve změně adresy jejího sídla z Husova 600, 362 21 Nejdek, na Rooseveltova 600, 362 21  Nejdek, včetně vydání dodatku dle návrhu

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

Termín kontroly: 13.01.2014

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


67. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Laboratoř chemie a biologie – vybavení laboratorními přístroji" příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1179/11/13

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Laboratoř chemie a biologie – vybavení laboratorními přístroji" vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, kdy vzhledem k tomu, že byla podána pouze jediná nabídka, se zadávací řízení ruší

- ukládá RNDr. Jiřímu Widžovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, realizovat veškeré činnosti spojené se zrušením zadávacího řízení

Termín kontroly: 24.03.2014

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










68. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice „Komplexní lesnické služby 2014 - 2015“:
- 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 1180/11/13

- 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 ,,Komplexní lesnické služby 2014 - 2015"

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Komplexní lesnické služby 2014 - 2015"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Komplexní lesnické služby 2014 - 2015"

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

- jmenuje členy komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Bohdan Koždoň			- náhradník: Bc. Kateřina Jurisová
- člen: Ing. Stanislav Jambor			- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Tomáš Svoboda			- náhradník: Markéta Wernerová
- člen: Josef Murčo				- náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
- člen: Ing. Karel Jakobec			- náhradník: Ing. Pavel Paprsek
- člen: František Jurčák				- náhradník: Mgr. Petr Zahradníček

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

Termín kontroly: 02.06.2014

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


69. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci První české gymnázium 
v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1181/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech na předfinancování realizační fáze grantových projektů ,,Jazyky jinak" a ,,Sejdeme se mezi řádky" ve výši 700.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá RNDr. Zdeňku Papežovi, řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 27.01.2014

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


70. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1182/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary na předfinancování realizační fáze grantového projektu ,,Inovace výuky přírodovědných předmětů na SPŠKS Karlovy Vary" ve výši 400.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy 
dle návrhu

- ukládá Ing. Bc. Markétě Šlechtové, ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1183/11/13

- 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 Tělovýchovné jednotě Lokomotiva-šerm o.s., ve výši 15.000,-- 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

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


72. Místa uskutečňování zájmového vzdělávání domu dětí a mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1184/11/13

- schvaluje s účinností od 1. prosince 2013 nová místa uskutečňování zájmového vzdělávání domu dětí 
a mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, 
na následujících adresách:

Okružní 367, 364 71 Bochov, 
Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary,
Letní dětský tábor Studánka u Aše, 351 24 Hranice u Aše

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

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 13.01.2014

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


73. Finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol 
v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1185/11/13

- schvaluje poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským krajem na částečnou úhradu nákladů spojených se studiem zaměstnanců těchto příspěvkových organizací v celkové výši 275.000,--  Kč dle přílohy č. 1

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s poskytnutím finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost základních škol zřizovaným obcemi na částečnou úhradu nákladů spojených se studiem zaměstnanců těchto příspěvkových organizací v celkové výši 225.000,-- Kč dle přílohy č. 2 včetně uzavření smluv

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat ostatní úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 24.03.2014

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


74. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje ,,Inovace školského portálu Karlovarského kraje" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1186/11/13

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje ,,Inovace školského portálu Karlovarského kraje"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o ukončení realizace 
a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje ,,Inovace školského portálu Karlovarského kraje"

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

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


75. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje ,,Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1187/11/13

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje ,,Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o ukončení realizace 
a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje ,,Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků"

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

Termín kontroly: 16.12.2013

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


76. Změna usnesení Rady Karlovarského kraje ze dne 21.10.2013 č. RK 1043/10/13 - 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 1188/11/13

- mění část svého usnesení č. RK 1043/10/13 ze dne 21.10.2013, kterým jmenovala složení komise 
pro hodnocení nabídek, v tom smyslu, že do komise doplňuje jednoho člena a jednoho náhradníka
- člen: Ing. Bohdan Koždoň		- náhradník: Mgr. Libuše Syrovátková

Termín kontroly: 16.12.2013

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










77. Změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2014/2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1189/11/13

- bere na vědomí materiál Návrh změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2014/2015 "STABILIZACE“ dle návrhu, který obsahuje variantní řešení uvedené problematiky

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí materiál Návrh změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2014/2015 "STABILIZACE“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci Varianty 1 změny 
v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2014/2015

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

Termín kontroly: 13.01.2014

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


78. Veletrhy a prezentace cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1190/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení účast Karlovarského kraje 
na veletrzích a prezentacích v roce 2014 s připomínkou uvedenou v zápise

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

Termín kontroly: 15.12.2014

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


79. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu ,,Divadlo dětí v Našem regionu"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1191/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Místní akční skupina ,,Náš Region" o.s., na realizaci projektu ,,Divadlo dětí 
v Našem regionu" ve výši 350.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje včetně smlouvy o poskytnutí příspěvku

Termín kontroly: 16.12.2013

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


80. Poskytnutí dotace Zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary 
z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou nemovitosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1192/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou nemovitosti v roce 2014 ve výši 
550.000,-- Kč včetně uzavření dodatku č. 5 v úplném znění smlouvy o poskytnutí dotace na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně a správu nemovitosti se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál na jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Lukáš Siřínek, ředitel Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary


81. Vyhodnocení soutěže ,,O nejlepší kroniku Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1193/11/13

- bere na vědomí informaci o vyhodnocení soutěže Karlovarského kraje ,,O nejlepší kroniku Karlovarského kraje"

- souhlasí s poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje třem nejúspěšnějším kronikářům za umístění v soutěži ,,O nejlepší kroniku Karlovarského kraje"

- ukládá Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit potřebné kroky k vyplacení odměn

Termín kontroly: 13.01.2014

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


82. Revokace usnesení č. RK 810/08/13 ze dne 19.8.2013 - bod č. 48 Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1194/11/13

- revokuje usnesení rady kraje č. RK 810/08/13 ze dne 19.8.2013, a to tak, že ruší předloženou Koncepci kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020 a nahrazuje ji opravenou Koncepcí kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020 v předloženém znění

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

Termín kontroly: 13.01.2014

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


83. Změna usnesení č. RK 813/08/13 ze dne 19.8.2013 - bod č. 51 Kulturní fórum Střed Evropy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1195/11/13

- mění usnesení rady kraje č. RK 813/08/13, a to tak, že doplňuje přijaté usnesení o následující odstavec: ,,Karlovarský kraj dá po realizaci stavebního projektu – tedy až bude budova postavena – podnět k tomu, aby se do jeho provozu zapojil, například vhodnými organizacemi nebo i využitelnými stavebními objekty“

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

Termín kontroly: 16.12.2013

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


84. 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 bezúplatný převod pozemku 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 nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


85. Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 96/1 a p.p.č. 96/2 v k.ú. Nebesa a obci Aš, z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1196/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 96/1 a 96/2 v k.ú. Nebesa a obci Aš, z vlastnictví České Republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 24.03.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
86. Bezúplatné  nabytí pozemků určené k plnění funkcí lesů z vlastnictví České republiky 
do vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1197/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
o celkové výměře 3.203.499 m2 v k.ú. Domašín u Zbraslavi, Chlum u Novosedel, Novosedly u Žlutic, Pšov u Žlutic, Zbraslav u Štědré a Žlutice, určených k plnění funkcí lesů a lesních porostů, k nimž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p., formou darovací smlouvy, mezi Českou republikou – Lesy České republiky, s.p. (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou organizací, se sídlem Žižkov 345, 364 52  Žlutice, IČO 49754050 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti 
z vlastnictví České republiky, do majetku Karlovarského kraje, dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti Lesům České republiky, s.p., o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Domašín u Zbraslavi, Chlum u Novosedel, Novosedly u Žlutic, Pšov u Žlutic, Zbraslav u Štědré a Žlutice, určených k plnění funkcí lesů a lesních porostů, 
k nimž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, z vlastnictví České Republiky 
do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Bohdan Koždoň, ředitel příspěvkové organizace Střední lesnické školy Žlutice
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


87. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 203/13 v k.ú. Dolní Hraničná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1198/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.p.č. 203/13 o výměře 484 m2 v k.ú. Dolní Hraničná a obci Pomezí nad Ohří, formou kupní smlouvy mezi společností STEEL EFECT a.s., se sídlem Karlova 2472/44, Cheb, PSČ 350 02, IČO 61860221, zastoupenou panem Janem Peroutkou, předsedou představenstva (jako prodávající na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 120.000,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti STEEL EFECT a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 24.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
88. 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 1199/11/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 3313/2 v k.ú. Karlovy Vary a k silničním pozemkům p.č. 497 a p.č. 471 v k.ú. Březová, silnice č. III/2082 ve prospěch společnosti RETRO - Inter s.r.o., dle geometrického plánu č. 383, 2113-041/2012 ze dne 05.06.2012 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 
3.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova, silnice č. III/2092 ve prospěch společnosti Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 592-1629/2013 ze dne 11.02.2013 (umístění inženýrských sítí – zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení), 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. 856/2 v k.ú. Krásné u Tří Seker, silnice č. II/212 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 358-236/2013 ze dne 22.03.2013 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč 
+ DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč 
+ DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 
ze dne 08.04.2013, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 24.02.2014

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


89. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1200/11/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 196 v k.ú. Podhoří u Chebu 
a k silničním pozemkům p.p.č. 729 a p.p.č. 730 v k.ú. Dolní Pelhřimov, silnice č. III/2142 ve prospěch společnosti České Radiokomunikace a.s., dle geometrických plánů č. 490-64/2013 ze dne 15.04.2013 
a č. 193-64/2013 ze dne 15.04.2013 (umístění inženýrských sítí – optický kabel), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 3.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 2609/21 v k.ú. Lázně Kynžvart, silnice č. II/212 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s, dle geometrického plánu č. 782-4239/2013 ze dne 17.07.2013 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč 
+ DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč 
+ DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 
ze dne 08.04.2013, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 598/5 v k.ú. Sedlec u Karlových Var 
a k silničnímu pozemku p.p.č. 1571 v k.ú. Otovice u Karlových Var, silnice č. III/2201 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrických plánů č. 499-1627/2013 ze dne 15.01.2013 
a č. 836-1627/2013 ze dne 14.01.2013 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 3.000,-- 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: 24.02.2014

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


90. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 632 na pozemku st.p.č. 1720 
a pozemků st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850 v k.ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1201/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej budovy č.p. 632 
na pozemku st.p.č. 1720 a pozemků st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše v k.ú. Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné) a manželi Jaroslavem a Veronikou Gasparikovými (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 580.000,--Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 581.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Gasparikových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jí podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 28.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


91. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy bez čp/če na pozemku st.p.č. 2/1 
a pozemku st.p.č. 2/1 v k.ú. Dolní Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1202/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej budovy bez čp/če 
na pozemku st.p.č. 2/1 a pozemku st.p.č. 2/1 o výměře 1620 m2 v k.ú. Dolní Dvory formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako prodávající straně jedné) a panem Radkem Sobotkou, bytem Bukovany 132, 357 55 Bukovany (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 388.805,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 389.805,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Radka Sobotky

Termín kontroly: 28.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


92. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 228/2, k.ú. Sokolov pro vedení optického kabelu, 
ve prospěch společnosti Systém NET Line s.r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1203/11/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 228/2, 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 za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem s připočtením DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 228/2, 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 za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem s připočtením DPH

Termín kontroly: 13.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


93. Schválení smlouvy o výpůjčce movitých věcí – NEMOS SOKOLOV s.r.o.   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1204/11/13

- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi Karlovarským krajem jako půjčitelem 
a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Za Císařským mlýnem 1115/2, Praha 7, PSČ 170 00, IČO 24747246, jako vypůjčitelem, dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru správa majetku krajského úřadu v souladu s tímto usnesením zajistit podpis výše uvedené smlouvy o výpůjčce

Termín kontroly: 24.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


94. Darování movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje občanskému sdružení 15. přední hlídce Royal Rangers v ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1205/11/13

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje – 2 kusů kombinovaných kuchyňských sporáků a 1 kusu vyšetřovacího lehátka v celkové pořizovací hodnotě 86.988,-- Kč, které jsou ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, a to občanskému sdružení 15. přední hlídka Royal Rangers v ČR, IČO 68782001, se sídlem Lestkov 184, 
349 54 Lestkov formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace a uvedenou obdarovanou stranou, viz výše

- ukládá Věře Josefiové pověřené zastupováním ředitele příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a občanským sdružením 15. přední hlídka Royal Rangers 
v ČR, dle návrhu

Termín kontroly: 10.03.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


95. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 2618 v k.ú. Stříbrná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1206/11/13

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 2618 v k.ú. Stříbrná, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu omezení údržby silničního příkopu podél komunikace III/21012 
a možného poškození rodinného domu a zahrady ve vlastnictví pana Karla Smolky při pádu stromu 
za nepříznivých klimatických podmínek

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty panu Smolkovi jako protihodnoty za vzniklé náklady spojené 
s kácením

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

Termín kontroly: 10.03.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


96. Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 241/3 a p.č. 241/1 v k.ú. Chlum Svaté Maří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1207/11/13

- souhlasí s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 241/3 v k.ú. Chlum Svaté Maří, z důvodu havarijního stavu dřevin

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 241/1 v k.ú. Chlum Svaté Maří, z důvodu havarijního stavu dřeviny

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty obci Chlum Svaté Maří s tím, že obec uhradí náklady spojené 
s kácením dřevin

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Obecní úřad Chlum Svaté Maří o povolení kácení

Termín kontroly: 24.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


97. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a prodej sloupového zvedáku Karlovarského kraje svěřeného do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1208/11/13

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem

- schvaluje prodej nepotřebného movitého majetku, a to sloupového zvedáku za cenu 2.500,-- Kč, rok výroby 1989 formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a fyzickou osobou panem Janem Špatným, bytem Vítězná 79, 360 09 Karlovy Vary (jako kupujícím na straně druhé), a tím převést vlastnické právo k movitému majetku, dle návrhu

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, MUDr. Romanu Sýkorovi, Ph.D., uzavřít kupní smlouvu, dle návrhu

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


98. Vyjádření k oznámení záměru „Hotel Kempinski – Mariánské Lázně“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1209/11/13

- projednala oznámení záměru „Hotel Kempinski – Mariánské Lázně“ 

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj, po prostudování předloženého oznámení, se záměrem „Hotel Kempinski – Mariánské Lázně“ souhlasí za podmínek, že budou respektována opatření k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržená v oznámení a dodržena veškerá zákonná opatření

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


99. Jmenování vedoucího odboru zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1210/11/13

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č.129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů, Ing. Alenu Šalátovou, do funkce vedoucího odboru zdravotnictví dnem 19.11.2013

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním

Termín kontroly: 16.12.2013

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


100a. Revokace usnesení č. RK 1075/11/13 - Žádost Základní školy Marie Curie-Sklodowské 
a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1211/11/13

- revokuje usnesení č. RK 1075/11/13

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


100b. Žádost Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1212/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní škole Marie Curie-Sklodowské a mateřské škole Jáchymov, okres Karlovy Vary, 
IČO 70981043, se sídlem Husova 992, 362 51 Jáchymov, a to:
ve výši 80 % z částky 95.000,00 Kč, tj. ve výši 76.000,00 Kč a dále
ve výši 90 % z částky 16.560,00 Kč, tj. ve výši 14.904,00 Kč a dále
penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 23.945,-- Kč

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


100c. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum: „Laboratoř chemie – 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 1213/11/13

- 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 – 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 – 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 – vybavení laboratorními přístroji“ rozdělenou na část A) Neinvestiční (drobný hmotný majetek) a B) Investiční

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Petr Chlebek               	- náhradník: Ing. Miroslav Wagner
- 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: Mgr. Petr Chlebek	           	- náhradník: Ing. Miroslav Wagner
- člen: Bc. Miloslav Čermák                   - náhradník: Ing. Petr Kulhánek
- 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

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


100d. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1214/11/13

- souhlasí se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017

Termín kontroly: 27.1.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


100e. Poskytnutí daru Taneční skupině Mirákl, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1215/11/13

- souhlasí s poskytnutím daru Taneční skupině Mirákl, o.s., ve výši 50.000,-- Kč na financování účasti 
na mezinárodních soutěžích
- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem 
a Taneční skupinou Mirákl, o.s. ve výši 50.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


100f. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost Thun 1794, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1216/11/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro společnost Thun 1794, a.s., ve výši 300.000,-- Kč na projekt „Fabrik Tour Porcelan & Glass & Liqueur“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a společností Thun 1794, a.s., ve výši 300.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


100g. Poskytnutí daru Základní organizaci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Karlovarské krajské nemocnice, pracoviště Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1217/11/13

- souhlasí s poskytnutím daru Základní organizaci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Karlovarské krajské nemocnice, ve výši 10.000,-- Kč na pořádání 13. ročníku volejbalového turnaje Karlovarské krajské nemocnice

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem 
a Základní organizací Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, Karlovarské krajské nemocnice, ve výši 10.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


100h. Schválení smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání na dodávku telekomunikačních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1218/11/13

- schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání na dodávku telekomunikačních služeb mezi Karlovarským krajem a organizacemi Karlovarského kraje a mezi Karlovarským krajem a obcemi Karlovarského kraje a jejich zřizovanými organizacemi, dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí podpisem smluv o společném postupu 
při centralizovaném zadávání na dodávku telekomunikačních služeb

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


100i. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: ,,Pomůcky pro Gymnázium Cheb" příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1219/11/13

- bere na vědomí informaci, že v souladu s ustanovením Směrnice ředitele krajského úřadu č. SE 04/2012 ,,Zásady pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem" byli jmenováni náhradníky komise 
pro hodnocení nabídek Mgr. Josef Hazi a Mgr. Jan Žídek

- bere na vědomí informaci že při realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pomůcky 
pro Gymnázium Cheb“ došlo k rozdělení na část I – Chemie - Didaktické pomůcky, část II – Chemie - Chemické sklo a nádobí, část III – Fyzika - Elektřina a magnetismus, část IV – Fyzika - Pomůcky, část V – Fyzika - Termokamera, část VI – Fyzika - Teslův transformátor, část VII – Biologie, část VIII – Zeměpis, část IX – Hudební výchova, část X – ICT a AV technika, část XI – Doplňková projekce 
do planetária I, část XII – Doplňková projekce do planetária II, část XIII – Názorné exponáty - Černá díra, část XIV – Názorné exponáty - Panoráma obzoru, část XV – Tělesná výchova

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"), na veřejnou zakázku „Pomůcky 
pro Gymnázium Cheb" část I – Chemie - Didaktické pomůcky vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část II – Chemie - Chemické sklo a nádobí vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část III – Fyzika - Elektřina a magnetismus vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, že byla podána pouze jediná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část IV – Fyzika - Pomůcky vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, 
že nebyla podána žádná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část V – Fyzika - Termokamera vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, 
že byla podána pouze jediná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" 
na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb“ část VI – Fyzika - Teslův transformátor vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část VII – Biologie vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část VIII – Zeměpis vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část IX – Hudební výchova příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část X – ICT a AV technika vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, 
že nebyla podána žádná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část XI – Doplňková projekce do planetária I vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, 
kdy vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část XII – Doplňková projekce do planetária II vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, že byl při kontrole obsahu krycího listu uchazeče č. 3 a 4 zjištěn nesoulad se zadávací dokumentací, který by mohl mít vliv na posouzení ze strany poskytovatele dotace, se zadávací řízení 
dle § 84 odst. 2) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část XIII – Názorné exponáty - Černá díra vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část XIV – Názorné exponáty - Panoráma obzoru vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, že byl při kontrole obsahu krycího listu uchazeče č. 3 a 4 zjištěn nesoulad se zadávací dokumentací, který by mohl mít vliv na posouzení ze strany poskytovatele dotace, se zadávací řízení dle § 84 odst. 2) písm. e) zákona ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Pomůcky pro Gymnázium Cheb" část XV – Tělesná výchova vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb, kdy vzhledem k tomu, 
že nebyla podána žádná nabídka, se zadávací řízení dle § 84 odst. 1) písm. e) zákona ruší

- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, realizovat veškeré činnosti spojené s výsledkem zadávacího řízení

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



100j. Schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci projektu Cyklostezka Ohře III, mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1220/11/13

- schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Cyklostezka Ohře III“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Cyklostezka Ohře III“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. dle návrhu

Termín kontroly: 07.07.2014

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


100k. Žádost Českých drah, a.s., sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, PSČ 110 15, Praha 1, 
IČO 70994226 o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1221/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z celkové částky  7.500,-- Kč. tj. 7.500,-- Kč

Termín kontroly: 13.01.2014

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


