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	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06


USNESENÍ

z 37. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. prosince 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 11:55 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. Očenášek, Mgr. Bc. Mašek, Ing. Stefanovičová, Ing. Šalátová, 
Ing. Tomsová 
Zapisovatelka:      	Bc. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.12.2013
RK 1265/12/13
2.
Poskytnutí daru Petře Novákové
RK 1266/12/13
3.
Rozpočtové změny
RK 1267/12/13
4.
Stanovení rozsahu vedení účetnictví pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje
RK 1268/12/13
5.
Pravidla pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Karlovarského kraje
RK 1269/12/13
6.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
RK 1270/12/13
7.
Dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov
RK 1271/12/13
8.
Centrální nákup zemního plynu
RK 1272/12/13
9.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje III"
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
- schválení konfigurace vozidel
RK 1273/12/13
10.
Příprava zadávacího řízení na centrální veřejnou zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb"
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek
RK 1274/12/13
11.
Informace o výsledku daňové kontroly projektu Technické pomoci reg. č. CZ.1.07/5.2.00/04.0038 a vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně 
RK 1275/12/13
12.
Postup ve věci daňové kontroly a platebního výměru ke grantovému schématu „041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty“ 
RK 1276/12/13
13.
Schválení Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi
RK 1277/12/13
14.
Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ - schválení finančního krytí a předložení žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad
RK 1278/12/13
15.
Projekt „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ – dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo pro část 2 „Výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“
RK 1279/12/13
16.
Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb – dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo 
RK 1280/12/13
17.
Uzavření Mandátní smlouvy na výkon činností zadavatele pro veřejné zakázky zadávané v rámci projektu „Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva číslo 19" mezi Karlovarským krajem a PFI s.r.o., Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 27208389 
Pověření vedoucího projektu „Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva číslo 19"
RK 1281/12/13
18.
Schválení uzavření Dohody o centralizovaném zadávání mezi Karlovarským krajem a Českou Republikou - Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČO 00007064
staženo
19.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Krásné Údolí „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
RK 1282/12/13
20.
Vyhodnocení Krajské koncepce BESIP do roku 2012
RK 1283/12/13
21.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka“ 
RK 1284/12/13
22.
Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013 – 3. a 4. změna
RK 1285/12/13
23.
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary
RK 1286/12/13
24.
Schválení výsledku zadávacích řízení na dodavatele veřejných zakázek připravovaných k realizaci v rámci Regionálního operačního programu
RK 1287/12/13
25.
Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“
RK 1288/12/13
26.
Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“
RK 1289/12/13
27.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění sociální rehabilitace 
pro osoby s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov“ v rámci individuálního projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 1290/12/13
28.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domov 
pro seniory „SKALKA“ v Chebu – Přístavba výtahové šachty, dodávka a montáž technologie"
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
RK 1291/12/13
29.
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“
RK 1292/12/13
30.
Výkon působnosti jediného akcionáře - úkoly pro představenstvo nemocnice  
RK 1293/12/13
31.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – volba člena dozorčí rady
RK 1294/12/13
32.
Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ – schválení Smlouvy o partnerství na projektu mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
RK 1295/12/13
33.
Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ – schválení Dodatku č. 1 dohody 
o partnerství na projektu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
RK 1296/12/13
34.
Smlouva o prohlídkách těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Karlovarského kraje
RK 1297/12/13
35.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace komunikačních technologií“ 
RK 1298/12/13
36.
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem, poskytnutí odměn jejich ředitelům a poskytnutí osobních příplatků
RK 1299/12/13
37.
Změny u právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení 
RK 1300/12/13
38.
Jmenování členů školské rady při střední škole a vyšší odborné škole, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb
RK 1301/12/13
39.
Smlouva o partnerství v projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací První české gymnázium 
v Karlových Varech
staženo
40.
Smlouva o partnerství v projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb
staženo
41.
Výsledek zadávacího řízení v rámci projektu „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělání v Karlovarském kraji" na dodavatele veřejné zakázky „Nákup vybavení pro výuku dřevozpracujících a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 
RK 1302/12/13
42.
Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb"
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory  - 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu 
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu
RK 1303/12/13
43.
Projekt „Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté" - Vstupní objekt dolu Jeroným 
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podporu 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraj na financování přípravné fáze projektu


RK 1304/12/13
44.
Projekt „Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu 
a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
RK 1305/12/13
45.
Smlouvy o partnerství na projekt „Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"
RK 1306/12/13
46.
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Vzorová obnova národní kulturní památky Klášter premonstrátů Teplá“
RK 1307/12/13
47.
Dodatky smluv o partnerství na projekt
- „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám.30/1, Cheb"
- „Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté" - Vstupní objekt dolu Jeroným
RK 1308/12/13
48.
Žádost o prodej pozemku p.p.č. 1212/1 v k.ú. Dřenice u Chebu v majetku Karlovarského kraje
RK 1309/12/13
49.
Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1690/1 v k.ú. Krásná
RK 1310/12/13
50.
Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 299/1 v k.ú. Nové Kounice
RK 1311/12/13
51.
Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 419/9 v k.ú. Kostrčany
RK 1312/12/13
52.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1119/1 v k.ú. Hrušková
RK 1313/12/13
53.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 3189/2 v k.ú. Bečov nad Teplou - schválení dle nové žádosti 
RK 1314/12/13
54.
Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 136/7, 1666/12 a 1666/13 
v k.ú. Dolní Chodov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov 
a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3/5, 137/7, 137/9, 145/30 a části pozemku 
p.č. 1658/6 v k.ú. Dolní Chodov z majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje 
RK 1315/12/13
55.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 573/3 v k.ú. Mýtinka u Poustky
RK 1316/12/13
56.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.č. 507/11 v k.ú. Olšová Vrata
RK 1317/12/13
57.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 916/6 v k.ú. Otročín
RK 1318/12/13
58.
Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1471/14 a 1476/13 v k.ú. Stará Role z majetku Statutárního města Karlovy Vary do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1471/7, 1471/8, 1471/9, 1471/10, 1471/11, 1471/12, 1471/16, 1471/17, 1471/18, 1471/19, 1476/9, 1476/10, 1476/11 
a 1476/12 v k.ú. Stará Role z majetku Karlovarského kraje do majetku Statutárního města Karlovy Vary
RK 1319/12/13
59.
Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 453/2 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku 
z majetku obce Vysoká Pec do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 882/1 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku 
z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Vysoká Pec
RK 1320/12/13
60.
Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 2734 a č. 2711/1, k.ú. Karlovy Vary, 
a p.p.č. 596, k.ú. Drahovice, ve vlastnictví Karlovarského kraje
RK 1321/12/13
61.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 430/36 a st.p.č. 431, k.ú. Habartov, pro vedení kabelu NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
RK 1322/12/13
62.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
RK 1323/12/13
63.
Souhlas s pokácením zapojeného porostu dřevin rostoucích na pozemku 
p.p.č. 113/1 v k.ú. Dobroše
RK 1324/12/13
64.
Majetkoprávní vypořádání movitého a nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem a městem Cheb
RK 1325/12/13
65.
Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 
RK 1326/12/13
66.
Vyřazení nedohledaného hmotného majetku Karlovarského kraje svěřeného 
do správy příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary z majetkové evidence
RK 1327/12/13
67.
Darování vitrín ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených do správy Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, městu Ostrov
RK 1328/12/13
68.
Pokračování nájemního vztahu na základě nájemní smlouvy č. 14179A s Vodafone Czech Republic a.s., za stávajících podmínek
RK 1329/12/13
69.
Smlouva o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje při administraci projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ 2013 - 2015
RK 1330/12/13
70a
Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary
RK 1331/12/13
70b
Smlouva o partnerství na projekt „Rozšíření produktového portfolia města Karlovy Vary a diferenciace návštěvníků" - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.
RK 1332/12/13
70c
Zrušení zadávacího řízení „Nákup služeb datových přenosů" ev. č. 368241
RK 1333/12/13
70d
Zajištění zpracování koncepce akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji
RK 1334/12/13












PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Petr Navrátil v. r.
  náměstek hejtmana
 		 	                
   













A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Bohuslavu Hajskou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 70a)	Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary

bod č. 70b)	Smlouva o partnerství na projekt „Rozšíření produktového portfolia města Karlovy Vary 
a diferenciace návštěvníků" - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

bod č. 70c)	Zrušení zadávacího řízení „Nákup služeb datových přenosů" ev. č. 368241

bod č. 70d)	Zajištění zpracování koncepce akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji


Staženo z programu:

bod č. 18) 	Schválení uzavření Dohody o centralizovaném zadávání mezi Karlovarským krajem a Českou Republikou - Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, IČO 00007064

bod č. 39)	Smlouva o partnerství v projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech

bod č. 40)	Smlouva o partnerství v projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.12.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1265/12/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 





2. Poskytnutí daru Petře Novákové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1266/12/13

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,-- Kč Petře Novákové na přípravu pro Zimní olympijské hry 2014 v Soči

Termín kontroly: 10.02.2014

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


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1267/12/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 460/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 10.000.000,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro projekt Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby 
se zdravotním postižením PATA Hazlov 3. etapa akce č. 4144. Jedná se o zajištění předfinancování projektu, připravovaného k realizaci a financování v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace, podporovaná aktivita 3.1 a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu 
v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. 

Rozpočtovou změnu č. 461/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 261.942,90 Kč (9.610,82 EUR) z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic 
na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Výstavba silničního spojení Adorf - Aš, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 462/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 719.601,65 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 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II. 

Rozpočtovou změnu č. 463/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 50.000,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice za provedenou výuku a výcvik v předmětu Řízení motorových vozidel, která je součástí učebních osnov. 

Rozpočtovou změnu č. 464/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 5.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov k financování cestovních nákladů na vědeckou stáž v Řeži u Prahy pro studenta Adama Přádu, úspěšného reprezentanta Karlovarského kraje v přírodovědných soutěžích. 

Rozpočtovou změnu č. 465/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary jako odvod za porušení rozpočtové kázně v letech 
2007 - 2010

Rozpočtovou změnu č. 466/2013
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 541.567,-- Kč. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb ve výši 541.567,-- Kč a snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace ve výši 541.567,-- Kč 

Rozpočtovou změnu č. 467/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní škola praktická Žlutice ve výši 306.000,-- Kč 
a poskytnutí dotace městu Žlutice ve výši 306.000,-- Kč na zajištění činnosti základní školy praktické 
ve výši poloviny ročního rozpočtu zrušené Základní školy praktické Žlutice.
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje přijetím vratky ve výši zůstatků fondů a výsledku hospodaření od zrušené příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní školy praktické Žlutice 
ve výši 335.005,12 Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty městu Žlutice jako dotace na zajištění činnosti základní školy praktické.

Rozpočtovou změnu č. 468/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.456.842,21 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II 

Rozpočtovou změnu č. 469/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 3.955.130,89 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. 470/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 65.727,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole, realizovaného Střední odbornou školou logistickou 
a středním odborným učilištěm Dalovice, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 471/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 123,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v oblasti obchodu, realizovaného Gymnáziem a obchodní akademií Chodov, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 472/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 65,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, realizovaného Integrovanou střední školou Cheb, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 473/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 3.076,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Zavádění komplexního programu vzdělávání konzultantů v oboru Home Staging v Karlovarském kraji, realizovaného firmou Home Staging s.r.o., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 474/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 6.126,-- Kč zapojením přijatého penále za porušení rozpočtové kázně u projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků, realizovaného Základní školou Sokolov, Křižíkova 1916, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení II

Rozpočtovou změnu č. 475/2013
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v celkové výši ± 300.000,-- Kč pro společnost Thun 1794, a.s. Finanční prostředky budou použity 
na projekt Fabrik Tour Porcelan & Glass & Liquer.

Rozpočtovou změnu č. 476/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 367.352,16 Kč. Jde 
o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na úhradu DPH z projektu „Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným, v katastrálním území Čistá u Rovné, okres Sokolov“.

Rozpočtovou změnu č. 477/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 56.755,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků na účet Karlovarského kraje od soukromé školy Karlovarského kraje Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s.r.o., Karlovy Vary, z programu „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013“ a Karlovarský kraj je povinen v souladu s Rozhodnutím MSMT-3347-5/2013-22 vrátit prostředky tohoto dotačního programu, pokud výše nevyčerpaných prostředků k 31.12.2013 bude vyšší jak 5% poskytnuté dotace. Tyto prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 478/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 190.951,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov jako odvod za porušení rozpočtové kázně v letech 2007 - 2011

Rozpočtovou změnu č. 479/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000,-- Kč v rámci Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z finanční vratky od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázia Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na dotaci do investičního fondu 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov na výměnu termoregulačních ventilů 

Rozpočtovou změnu č. 480/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 320.350,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslová škola Ostrov za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov. 
Rozpočtovou změnu č. 481/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 300.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro FK Baník Sokolov, o.s., na podporu mládežnického fotbalu v Sokolově.

Rozpočtovou změnu č. 482/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 152.578,-- Kč. Jedná se o investiční příspěvek 
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří na pořízení přenosné motorové stříkačky.

Rozpočtovou změnu č. 483/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 475.440,-- Kč z titulu přijetí účelové investiční dotace z Ministerstva financí České republiky určené na výdaje spojené s výkupem pozemků 
pod komunikacemi II. a III. třídy 

Rozpočtovou změnu č. 484/2013
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 400.000,-- Kč do rozpočtu tohoto odboru. Finanční prostředky budou použity k prezentaci letecké linky Düsseldorf – Karlovy Vary, která bude spuštěna od února 2014.

Rozpočtovou změnu č. 485/2013
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 101,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Řemesla nás baví, realizovaného společností PaNaMo o.s., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II.

Rozpočtovou změnu č. 486/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 663.080,-- Kč do Odboru projektového řízení 
a informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu neuznatelných výdajů souvisejících 
s přípravou nového projektu Krajské služby eGovernmentu připravovaného k realizaci a financování 
v rámci Integrovaného operačního programu prioritní osa 6.2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě výzva č. 19 

Rozpočtovou změnu č. 487/2013
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům do Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 99.946,-- Kč z důvodu úhrady nákladů 
za managementové práce v evropsky významných lokalitách a přírodních rezervacích v Karlovarském kraji 

Rozpočtovou změnu č. 488/2013
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 483.240,-- Kč a zároveň snížení financování 
z Fondu budoucnosti ve stejné částce. Jedná se o pokrytí již vyplacených, Karlovarským krajem předfinancovaných, mzdových výdajů (dohody, zákonné odvody) za období 09/2013 – 11/2013 
ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Karlovarského kraje Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.




Rozpočtovou změnu č. 489/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 267.360,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků na účet Karlovarského kraje od obecních škol Karlovarského kraje Základní školy v Teplé 
ve výši 77.242,-- Kč, 2. základní školy Cheb, Májová, ve výši 48.160,-- Kč, Základní školy Toužim 
ve výši 20.000,-- Kč, Základní školy Nejdek, nám. Karla IV., ve výši 60.059,-- Kč, Základní školy Sokolov, Rokycanova, ve výši 56.117,-- Kč a Základní školy Karlovy Vary, 1. máje 1, ve výši 5.782,-- Kč, z programu „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 
v roce 2013“ a Karlovarský kraj je povinen v souladu s Rozhodnutím MSMT-4013-12/2013-22 vrátit prostředky tohoto dotačního programu, pokud výše nevyčerpaných prostředků k 31.12.2013 bude vyšší jak 5% poskytnuté dotace. Tyto prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 490/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 67.952,50 Kč z titulu vrácení finančních prostředků na účet Karlovarského kraje od zřizovatelů obecních škol Karlovarského kraje, města Sokolov (Dům dětí a mládeže Sokolov) ve výši 44.952,50 Kč a od města Cheb (Dům dětí a mládeže Cheb) ve výši 23.000,-- Kč z programu „Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2013“ a Karlovarský kraj je povinen v souladu s Rozhodnutím č. 510513, ve znění Dodatku č. 1, vrátit prostředky tohoto dotačního programu č.j. MSMT-8 506/2012-51, pokud výše nevyčerpaných prostředků k 31.12.2013 bude vyšší než 10.000,-- Kč poskytnuté dotace. Tyto prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 491/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.000,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků na účet Karlovarského kraje od příspěvkových organizací Karlovarského kraje Střední odborné učiliště Toužim ve výši 4.000,-- Kč a od Integrované střední školy Cheb ve výši 4.000,-- Kč z programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září – prosinec 2013“ a Karlovarský kraj je povinen v souladu s Rozhodnutím č. 43415-56/2013 a č. 43415-119/2013 vrátit prostředky tohoto dotačního programu, pokud výše nevyčerpaných prostředků 
k 31.12.2013 bude vyšší než 4.000,-- Kč poskytnuté dotace. Tyto prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 492/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 12.278,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků na účet Karlovarského kraje od obecních škol Karlovarského kraje Základní školy Nové Sedlo ve výši 350,-- Kč, Základní školy praktické a Základní školy speciální Kraslice ve výši 305,-- Kč 
a Základní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary, Šmeralova, ve výši 11.623,-- Kč z programu „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013“ a Karlovarský kraj je povinen v souladu s Rozhodnutím č.j. MSMT 8299-5/2013-3 vrátit prostředky tohoto dotačního programu č.j. MSMT-41333/2012-22, pokud výše nevyčerpaných prostředků k 31.12.2013 bude vyšší jak 5% poskytnuté dotace. Tyto prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 493/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 3.380.908,-- Kč. Jedná se o posílení finančních prostředků 
po 3. úpravě rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 653.315,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 2.727.593,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 494/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 29.000,-- Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov ve výši 29.000,-- Kč a zároveň zvýšení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizaci ve výši 29.000,-- Kč. 
Rozpočtovou změnu č. 495/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 2.027.121,94 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. 496/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.060.000,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace a o částku 8.557.941,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování individuálního projektu Karlovarského kraje Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 497/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem o částku 94.000,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb ve výši 80.000,-- Kč na akci ISO/D 2013 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (program ISPROFIN). Dále přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary ve výši 14.000,-- Kč na akci ISO/D 2013 Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (program ISPROFIN).
	 
Rozpočtovou změnu č. 498/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 1.600.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z neinvestičních 
na investiční. Finanční prostředky jsou určeny jako dotace do investičního fondu na pořízení dvou sanitních vozů Rychlé lékařské pomoci. 

Rozpočtovou změnu č. 499/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 57.000,-- Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Plesná ve výši 57.000,-- Kč 
a zároveň zvýšení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizaci ve výši 57.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 500/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.602.000,-- Kč. Jedná se o zajištění prostředků na výplatu finančních odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem 
v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 501/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru kanceláře ředitele úřadu do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 150.000,-- Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných prostředků za práci poradního sboru jako zvláštního orgánu kraje pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče. 

Rozpočtová změna č. 502/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 26.474.388,60 Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a to na základě vyrovnání finančních prostředků dle vydaných a přijatých faktur. Zápočet se provádí na základě podkladů od Karlovarské krajské nemocnice a.s. 




Rozpočtová změna č. 503/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.407.621,55 Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Nemosem Sokolov s.r.o., a to na základě vyrovnání finančních prostředků dle vydaných a přijatých faktur. Zápočet se provádí na základě podkladů od NEMOS Sokolov s.r.o. 

Rozpočtovou změnu č. 504/2013
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 42.500,-- Kč. Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu ve výši 42.500,-- Kč a snížení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizace 
ve výši 42.500,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 505/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 270.000,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov. Jedná se o přebývající prostředky ze státního rozpočtu určené k výplatě platů pedagogických 
a nepedagogických pracovníků a souvisejících odvodů. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje provedl se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR přerozdělení částky ve výši 270.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Obchodní akademii, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 506/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 12.000,-- Kč do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu Informovanost a publicita globálních grantů Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2

Rozpočtovou změnu č. 507/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.167,89 Kč z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Zvýšení absorpční kapacity globálních grantů v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3

Rozpočtovou změnu č. 508/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 23.048,23 Kč z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Informovanost a publicita globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v Karlovarském kraji II. financovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2

Rozpočtovou změnu č. 509/2013
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 500.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z neinvestičních 
na investiční z důvodu uhrazení faktur na rekonstrukci zastupitelského sálu.

Rozpočtovou změnu č. 510/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 619.054,05 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 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II. 



Rozpočtovou změnu č. 511/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.100.413,94 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. 512/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 3.451.742,85 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. 513/2013 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 66.134,47 Kč (2.404,89 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR (národní podíl). Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace za realizaci projektu Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Termín kontroly: 27.01.2014

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


4. Stanovení rozsahu vedení účetnictví pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1268/12/13

- ruší usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1263/12/09 ze dne 17.12.2009 o stanovení rozsahu vedení účetnictví pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje

- ukládá zřizovaným příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje vést účetnictví v plném rozsahu 
od 1.1.2014

Termín kontroly: 16.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Pravidla pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1269/12/13

- schvaluje Pravidla pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana kraje podepisováním protokolů o schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1270/12/13

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 200.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart na pořízení nové průmyslové pračky

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


7. Dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1271/12/13

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu ve výši 100.000,-- Kč příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov na výměnu termoregulačních ventilů

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Centrální nákup zemního plynu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1272/12/13

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na nákup zemního plynu na období od 1.4.2014 – 31.12.2015 formou centralizovaného zadání nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno

- souhlasí s realizací centralizovaného zadávacího řízení na nákup zemního plynu pro Karlovarský kraj 
a příspěvkové organizace Karlovarského kraje

- schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí podpisem smluv o společném postupu 
při centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na „Zastupování (dohodce) Karlovarského kraje jako Centrálního zadavatele při zajištění nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno“ formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí realizací veřejné zakázky na „Zastupování (dohodce) Karlovarského kraje jako centrálního zadavatele při zajištění nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno“ a realizací veřejné zakázky na nákup zemního plynu na období od 1.4.2014 – 31.12.2015 formou centralizovaného zadání nákupu zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno v souladu s tímto usnesením, zákonem o veřejných zakázkách a pravidly Rady Karlovarského kraje o zadávání veřejných zakázek

Termín kontroly: 24.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


9. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje III"
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
- schválení konfigurace vozidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1273/12/13

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje III" dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

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

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: JUDr. Martin Havel 			- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: MUDr. Oldřich Vastl			- náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
- člen: JUDr. Václav Sloup			- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Věra Tomsová			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Miroslav Očenášek			- náhradník: Ing. Jozef Leško

- schvaluje základní parametry poptávky a konfigurace poptávaných vozidel dle návrhu

Termín kontroly: 10.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


10. Příprava zadávacího řízení na centrální veřejnou zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb"
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1274/12/13

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Poskytování telekomunikačních služeb", dle návrhu

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

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: JUDr. Martin Havel 			- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: MUDr. Oldřich Vastl			- náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
- člen: JUDr. Václav Sloup			- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Věra Tomsová			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Miroslav Očenášek			- náhradník: Ing. Jozef Leško

Termín kontroly: 10.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


11. Informace o výsledku daňové kontroly projektu Technické pomoci reg. č. CZ.1.07/5.2.00/04.0038 a vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1275/12/13

- bere na vědomí 
- informaci o doručené Zprávě o daňové kontrole a o platebním výměru k projektu Technické pomoci 
reg. č. CZ.1.07/5.2.00/04.0038 a postupu jeho úhrady
- informaci o podání žádosti o prominutí dosud nevyměřeného penále a realizaci veškerých kroků souvisejících s podáním žádosti, včetně úhrady správních poplatků

- ukládá odboru ekonomickému zajistit převod finančních prostředků na úhradu konečného odvodu 
za porušení rozpočtové kázně

- ukládá odboru investic a grantových schémat 
- odvést vyměřený odvod ve výši 12.000,-- Kč ve stanovené lhůtě na účet uvedený v platebním výměru
- podat žádost o prominutí dosud nevyměřeného penále

Termín kontroly: 10.02.2014

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


12. Postup ve věci daňové kontroly a platebního výměru ke grantovému schématu „041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1276/12/13

- bere na vědomí informaci o doručené Zprávě o daňové kontrole a o platebním výměru 
ke grantovému schématu „041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu 
v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty“ s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje
- podat odvolání proti platebnímu výměru
- podat žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále
- podat žádost o posečkání s úhradou penále
- odvést vyměřený odvod po obdržení rozhodnutí Generálního finančního ředitelství k odvolání 
proti platebnímu výměru

- ukládá Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit převod finančních prostředků na úhradu konečného odvodu za porušení rozpočtové kázně po obdržení rozhodnutí Generálního finančního ředitelství k odvolání proti platebnímu výměru

Termín kontroly: 10.02.2014

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


13. Schválení Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1277/12/13

- schvaluje pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi s datem nabytí účinnosti od 1.1.2014

- ruší pravidla Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 
č. PR 01/2012 s ukončením účinnosti dne 31.12.2013

Termín kontroly: 10.03.2014

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


14. Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ - schválení finančního krytí a předložení žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1278/12/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o poskytnutí dotace do 50. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládanou výší celkových nákladů na projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ ve výši 143.720.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění finančního krytí na realizaci projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ v předpokládané výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 143.720.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění předfinancovaní projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ ve výši 100 % celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 143.720.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění spolufinancování projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu, tj. 17.850.477,33 Kč

- pověřuje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

- pověřuje hejtmana podpisem žádosti o dotaci v rámci 50. Výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

Termín kontroly: 10.03.2014

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


15. Projekt „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“ – dodatek 
č. 3 ke Smlouvě o dílo pro část 2 „Výměna zdroje tepla čp. 119, Integrovaná střední škola Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1279/12/13

- 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 Svratecký Miroslav pro část 2) „Výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb“

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


16. Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb – dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1280/12/13

- bere na vědomí uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby na akci „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ uzavřené mezi příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb a firmou Skanska a.s.

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


17. Uzavření Mandátní smlouvy na výkon činností zadavatele pro veřejné zakázky zadávané 
v rámci projektu „Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva číslo 19" mezi Karlovarským krajem 
a PFI s.r.o., Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 27208389. Pověření vedoucího projektu „Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva číslo 19"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1281/12/13

- schvaluje předložený návrh Mandátní smlouvy na výkon činností zadavatele pro veřejné zakázky zadávané v rámci „Zpracování veřejných zakázek v rámci Výzvy č. 19 IOP" mezi Karlovarským krajem 
a PFI s.r.o., Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 27208389

- schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na výkon činností zadavatele pro veřejné zakázky zadávané 
v rámci „Zpracování veřejných zakázek v rámci Výzvy č. 19 IOP" mezi Karlovarským krajem a PFI s.r.o., Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 27208389

- jmenuje vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK vedoucím projektu „Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva číslo 19"

- schvaluje předložené POVĚŘENÍ pro vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK, 
Ing. Petra Kuldu

- pověřuje vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK, Ing. Petra Kuldu, aby jménem Karlovarského kraje činil v rámci projektu Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva číslo 19 (dále jen „projekt“) za předkladatele projektu ke spolufinancování ze strukturálních fondů Evropské unie, kterým je Karlovarský kraj, úkony a právní úkony obsažené v předloženém POVĚŘENÍ

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


18. Schválení uzavření Dohody o centralizovaném zadávání mezi Karlovarským krajem a Českou Republikou - Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, 
IČO 00007064

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


19. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Krásné Údolí „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1282/12/13

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

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


20. Vyhodnocení Krajské koncepce BESIP do roku 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1283/12/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vyhodnocení Krajské koncepce BESIP do roku 2012

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



21. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1284/12/13

- schvaluje zadání veřejné zakázky „II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka“ formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedené veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 %

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
1.	člen: Ing. Tomáš Brtek		1. náhradník: Josef Vaněk
2.	člen: Ing. Petr Šťovíček		2. náhradník: Irena Kroftová
3.	člen: Helena Budeanuová		3. náhradník: Jarmila Hřibová

- jmenuje složení hodnotící komise:
1.	člen: Ing. Tomáš Svoboda		1. náhradník: Bc. Miloslav Čermák 
2.	člen: Ing. Václav Živný		2. náhradník: Josef Murčo
3.	člen: Ing. Karel Jakobec		3. náhradník: Luboš Pokorný
4.	člen: Ing. Josef Hora		4. náhradník: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
5.	člen: Ing. Tomáš Brtek		5. náhradník: Josef Vaněk
6.	člen: Ing. Petr Šťovíček		6. náhradník: Irena Kroftová

Termín kontroly: 16.06.2014

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


22. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013 – 3. a 4. změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1285/12/13

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., VV autobusy s.r.o., LIGNETA autobusy s.r.o. a Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě s dopravci České dráhy, a.s., GW Train Regio a.s. a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

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





23. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1286/12/13

- schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary, dle návrhu

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zajistit uložení podepsaného Dodatku č. 9 
do sbírky listin společnosti vedené u Krajského soudu v Plzni a zveřejnit tento úkon v Obchodním věstníku

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1287/12/13

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“. 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 75.367.312,-- 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 85.902.757,40 Kč vč. DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče Sdružení VHS a AZ SANACE - Nejdek - Pernink, s vedoucím účastníkem sdružení Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO 40233308, s nabídkovou cenou 89.253.899,13 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/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“ firmou Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČO 45274924, s nabídkovou cenou 75.367.312,-- 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/21036 a III/21042 Statické zajištění silnice Boučí - Oloví“. 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 41.526.668,00 Kč vč. DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče Sdružení AZ SANACE x ALGON – Boučí – Oloví, s vedoucím účastníkem sdružení AZ Sanace a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 25033514, s nabídkovou cenou 41.922.527,36 Kč vč. DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče Strabag a.s., odštěpný závod České Budějovice, oblast Západ, Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary, IČO 60838744, s nabídkovou cenou 42.149.463,17 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/21036 a III/21042 Statické zajištění silnice Boučí - Oloví“ firmou Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČO 45274924, s nabídkovou cenou 41.526.668,00 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: 28.04.2014

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


25. Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1288/12/13

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ ke dni 30.11.2013

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


26. Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1289/12/13

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje" k 31.10.2013

Termín kontroly: 07.07.2014

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


27. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění sociální rehabilitace pro osoby 
s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov“ v rámci individuálního projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1290/12/13

- schvaluje realizaci a předběžné oznámení o zadávacím řízení formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zajištění sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov“

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

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

Termín kontroly: 26.05.2014

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


28. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu – Přístavba výtahové šachty, dodávka a montáž technologie"
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1291/12/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu – Přístavba výtahové šachty, dodávka a montáž technologie"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Domov 
pro seniory „SKALKA“ v Chebu – Přístavba výtahové šachty, dodávka a montáž technologie"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Marcel Býna     	                                - náhradník:  Bc. Veronika Švehlová
- člen:  Kateřina Mairingerová, DiS.            - náhradník:  Jana Streicherová
- člen:  Mgr. Radka Müllerová	                   - náhradník: Marie Zemančíková Mentlíková DiS.

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	                    - náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Ing. Václav Živný	                    - náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Ing. Tomáš Svoboda	                    - náhradník: Václav Černý
- člen: Mgr. Jiří Holan 	                                 - náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
- člen: Šárka Drahokoupilová	                    - náhradník: Bc. Olga Vokáčová
- člen: Kateřina Mairingerová, DiS.	       - náhradník: Ing. Jana Pilařová
- člen: Mgr. Radka Müllerová	                    - náhradník: Marcel Býna

Termín kontroly: 24.03.2014

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


29. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1292/12/13

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb ev. č. 355/2012 v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb ev. č. 355/2012 
v rámci individuálního projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 10.02.2014

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


30. Výkon působnosti jediného akcionáře - úkoly pro představenstvo nemocnice  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1293/12/13

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- ukládá generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s., vypracovat návrh finančního plánu Karlovarské krajské nemocnice a.s., na následující rok, předložit jej Radě Karlovarského kraje 
ke schválení do 31.12. kalendářního roku a osobně jej odprezentovat na jednání rady kraje (pro rok 2014 – předložit do 20.1.2014)

- ukládá generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s., informovat o finančním plánu 
na příslušný rok Zastupitelstvo Karlovarského kraje na jeho prvním jednání v příslušném roce

- ukládá generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s., předkládat a osobně prezentovat 
na valné hromadě Karlovarské krajské nemocnice a.s., čtvrtletní plnění představenstvem nemocnice schváleného finančního plánu s odůvodněním rozdílů, a to vždy do 1 měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí

- ukládá generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s., předkládat a osobně prezentovat valné hromadě Karlovarské krajské nemocnice a.s., vždy do 30. dne kalendářního měsíce výkaz zisků a ztrát 
a rozvahu Karlovarské krajské nemocnice a.s., za předchozí kalendářní měsíc s komentářem a dále 
ve stejném termínu seznam uzavřených smluv nad částku 500 tis. Kč s odůvodněním jejich uzavření

- pověřuje odbor zdravotnictví vyhotovením zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře

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

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


31. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – volba člena dozorčí rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1294/12/13

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČO 26365804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- volí v souladu s článkem 9, bodem 9.3 písm. c) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., nového člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:

-	JUDr. Martina Havla

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., uzavřít s novým členem dozorčí rady smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

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

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

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


32. Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ – schválení Smlouvy o partnerství na projektu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1295/12/13

- schvaluje Smlouvu o partnerství na projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajkou nemocnicí a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství na projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajkou nemocnicí a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství na projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajkou nemocnicí a.s.

Termín kontroly: 10.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


33. Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu KKN“ – schválení Dodatku č. 1 dohody o partnerství na projektu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1296/12/13

- schvaluje Dodatek č. 1 dohody o partnerství na projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 dohody o partnerství na projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 dohody o partnerství na projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 10.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


34. Smlouva o prohlídkách těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1297/12/13

- schvaluje návrh a uzavření smlouvy o prohlídkách těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o prohlídkách těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 



35. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka a implementace komunikačních technologií“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1298/12/13

- schvaluje zrušení zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dodávka a implementace komunikačních technologií“, jenž bylo schváleno usnesením č. RK 635/06/12 ze dne 18.6.2012

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


36. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem, poskytnutí odměn jejich ředitelům a poskytnutí osobních příplatků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1299/12/13

- projednala Zprávu o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za školní rok 2012/2013 dle přílohy č. 1

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za výsledky práce v oblasti vzdělávání a výchovy ve školním roce 2012/2013 ve výši dle návrhu

- schvaluje poskytnutí osobních příplatků ředitelům následujících příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem s účinností 
od 1. ledna 2014 dle návrhu
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Gymnázium a střední odborná škola Aš
Gymnázium a obchodní akademie Chodov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměn a osobních příplatků

Termín kontroly: 10.02.2014

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


37. Změny u právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1300/12/13

- souhlasí s účinností od 1. září 2014 se zřízením nového oboru vzdělání 29-56-H/01 Řezník - uzenář, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 75 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává právnická osoba Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a střední odborné učiliště s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. března 2014 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, spočívající 
v rozšíření doplňkové činnosti o oblast Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) včetně vydání dodatku, dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a informovat právnickou osobu Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů 
a střední odborné učiliště s.r.o., o stanovisku kraje

Termín kontroly: 16.01.2014

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


38. Jmenování členů školské rady při střední škole a vyšší odborné škole, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola zdravotnická a vyšší odborná škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1301/12/13

- jmenuje Ing. Václava Jakubíka a Ing. Evu Cíchovou členy školské rady při střední škole a vyšší odborné škole, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající 
z tohoto usnesení

Termín kontroly: 16.01.2014

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


39. Smlouva o partnerství v projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" mezi Karlovarským krajem 
a příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


40. Smlouva o partnerství v projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


41. Výsledek zadávacího řízení v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělání 
v Karlovarském kraji" na dodavatele veřejné zakázky „Nákup vybavení pro výuku dřevozpracujících a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1302/12/13

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 2 Techmobil Cheb s.r.o., z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Nákup vybavení pro výuku dřevozpracujících a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb“ část 1 - vybavení pro výuku dřevozpracujících oborů z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Nákup vybavení pro výuku dřevozpracujících a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb" část 1 - vybavení pro výuku dřevozpracujících oborů vyhlášeného příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb, kdy vzhledem k tomu, že zůstala v hodnocení jediná nabídka, se zadávací řízení ruší

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Nákup vybavení pro výuku dřevozpracujících a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb" část 2 - vybavení pro výuku elektrotechnických oborů vyhlášeného příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb s tím, že jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče MICRONIX spol. s r.o. Praha 
s nabídkovou cenou 657.847,-- Kč bez DPH

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, realizovat veškeré činnosti spojené se zrušením zadávacího řízení „Nákup vybavení pro výuku dřevozpracujících a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb“ část 1 - vybavení pro výuku dřevozpracujících oborů“

- pověřuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem smluv po marném uplynutí lhůty k podání námitek k průběhu zadávacího řízení „Nákup vybavení pro výuku dřevozpracujících a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb“ část 2 - vybavení 
pro výuku elektrotechnických oborů

Termín kontroly: 24.03.2014

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


42. Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb"
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory  - 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu 
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1303/12/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení - podání žádosti o dotaci 
do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4. 1. budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

- závazný příslib financování na realizaci projektu ve výši 26.500.000,-- Kč celkových nákladů

- 100% celkových uznatelných nákladů 15.000.000,-- Kč, max. možná výše získaných způsobilých výdajů v rámci projektu zakládajícího veřejnou podporu činí 37,5 %, to je 5.625.000,-- Kč. 
- nezpůsobilé výdaje činí 9.375.000,-- Kč 
- neuznatelné výdaje z celkových nákladů projektu činí 11.500.000,-- Kč

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ve výši 100.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci, řízením projektu a zpracováním případných změn v žádosti 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 - 2013 byla pověřena G4 - Galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

- jmenuje Mgr. Zbyňka Illka, ředitele G4 - Galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje, vedoucím projektu „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb"

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

Termín kontroly: duben 2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace


43. Projekt „Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté" - Vstupní objekt dolu Jeroným 
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podporu 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraj na financování přípravné fáze projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1304/12/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení - podání žádosti o dotaci 
do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podporu 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

- závazný příslib financování na realizaci projektu „Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté" - Vstupní objekt dolu Jeroným ve výši 18.300.000,-- Kč celkových nákladů

- 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 15.000.000,-- Kč, a spolufinancování ve výši 15 % 
z celkových uznatelných nákladů, tj. 2.250.000,-- Kč

- neuznatelné náklady projektu jsou 3.300.000,-- Kč 

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraj na financování přípravné fáze projektu ve výši 100.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci, řízením projektu a zpracováním případných změn v žádosti 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 - 2013 bylo pověřeno Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

- jmenuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, vedoucím projektu "Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté" - Vstupní objekt dolu Jeroným

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

Termín kontroly: 10.02.2014

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


44. Projekt „Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1305/12/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení - podání žádosti o dotaci 
do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na akci „Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"

- závazný příslib financování na realizaci projektu, předpokládanou výši uznatelných nákladů ve výši
5.000.000,-- Kč, to je 100 % celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 750.000,-- Kč

- skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci, řízením projektu a zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 - 2013 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- jmenuje Ing. Radima Adamce, vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, vedoucím projektu „Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"

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

Termín kontroly: 24.03.2014

Zodpovídá:
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu , 


45. Smlouvy o partnerství na projekt „Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1306/12/13

- schvaluje smlouvy o partnerství na projekt „Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje" uzavíranou s partnery projektu:
Město Cheb
Město Mariánské Lázně
Infocentrum města Karlovy Vary, o.p.s.
Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism
Město Sokolov

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit smlouvy o partnerství 
k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje

Termín kontroly: 24.03.2014

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1307/12/13

- schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Vzorová obnova národní kulturní památky Klášter premonstrátů Teplá“ ve znění dle návrhu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy a odboru životního prostředí a zemědělství zajistit všechny potřebné úkony vyplývající 
z této smlouvy

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvu o partnerství 
k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje

Termín kontroly: 10.03.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


47. Dodatky smluv o partnerství na projekt
- „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám.30/1, Cheb"
- „Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté" - Vstupní objekt dolu Jeroným

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1308/12/13

- schvaluje dodatky smluv o partnerství na projekty „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb a „Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným 
v Čisté" - Vstupní objekt dolu Jeroným

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit dodatky smluv k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje

Termín kontroly: duben 2014

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

48. Žádost o prodej pozemku p.p.č. 1212/1 v k.ú. Dřenice u Chebu v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1309/12/13

- schvaluje zamítnutí žádosti pana Ericha Weiße, bytem Mitterteich, SRN, ze dne 22.11.2013, o prodej pozemku p.p.č. 1212/1 v k.ú. Dřenice u Chebu v majetku Karlovarského kraje

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


49. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1690/1 
v k.ú. Krásná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1310/12/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1690/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 728-102/2013 z původního pozemku p.p.č. 1690/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1690/9 o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Krásná formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Patrikem Mózešem, bytem Krásná č.p. 284, Aš, PSČ 352 01 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 2.760,-- Kč, 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Patrika Mózeše

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku p.p.č. 1690/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 728-102/2013 z původního pozemku p.p.č. 1690/1 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1690/9 o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Krásná formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Patrikem Mózešem, bytem Krásná č.p. 284, Aš, PSČ 352 01 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 2.760,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Patrika Mózeše

- 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: 28.04.2014

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






50. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 299/1 
v k.ú. Nové Kounice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1311/12/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 299/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 49-73/2013 z původního pozemku p.p.č. 299/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 299/3 o výměře 75 m2 v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a MUDr. Josefem Cabalkou, bytem Krále Jiřího 1307/12, PSČ 360 01 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 4.500,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví MUDr. Josefa Cabalky

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku p.p.č. 299/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 49-73/2013 z původního pozemku p.p.č. 299/1 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 299/3 o výměře 75 m2 v k.ú. Nové Kounice 
a obci Bochov formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) 
a MUDr. Josefem Cabalkou, bytem Krále Jiřího 1307/12, PSČ 360 01 Karlovy Vary (jako kupující 
na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 4.500,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví MUDr. Josefa Cabalky

- 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: 28.04.2014

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


51. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 419/9 
v k.ú. Kostrčany

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1312/12/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 419/9, která byla oddělena geometrickým plánem č. 59-43/2013 z původního pozemku p.p.č. 419/9 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 419/14 o výměře 22 m2 v k.ú. Kostrčany a obci Valeč formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Jiřím Čimperou, bytem Barvířská 495, PSČ 434 01 Most (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 990,-- Kč, 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Jiřího Čimpery

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.p.č. 419/9, která byla oddělena geometrickým plánem č. 59-43/2013 z původního pozemku p.p.č. 419/9 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 419/14 o výměře 22 m2 v k.ú. Kostrčany a obci Valeč formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Jiřím Čimperou, bytem Barvířská 495, PSČ 434 01 Most (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 
990,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Jiřího Čimpery

- 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: 28.04.2014

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


52. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1119/1 v k.ú. Hrušková

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1313/12/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1119/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 199-3948/2013 z původního pozemku p.p.č. 1119/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1119/4 o výměře 13006 m2 v k.ú. Hrušková a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Loket, se sídlem 
T. G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489, zastoupeným Ing. Zdeňkem Bednářem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Loket

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1119/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 199-3948/2013 z původního pozemku p.p.č. 1119/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1119/4 o výměře 13006 m2 v k.ú. Hrušková a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Loket, se sídlem T. G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489, zastoupeným Ing. Zdeňkem Bednářem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že 
do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Loket

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

Termín kontroly: 28.04.2014

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


53. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 3189/2 v k.ú. Bečov nad Teplou - schválení dle nové žádosti 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1314/12/13

- bere na vědomí zdůvodnění opětovného předložení žádosti Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, ze dne 17.01.2013, ev. č. 4151/13 k projednání z podnětu Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje na základě nových skutečností

- potvrzuje své rozhodnutí dané usnesením č. RK 101/02/13 ze dne 04.02.2013 ve znění: záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 3189/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 605-573/2012 z původního pozemku p.p.č. 3189/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 3189/6 o výměře 120 m2, p.p.č. 3189/7 o výměře 14 m2, p.p.č. 3189/8 o výměře 27 m2, p.p.č. 3189/9 o výměře 131 m2 a p.p.č. 3189/10 o výměře 24 m2, vše v k.ú. a obci Bečov nad Teplou formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Bečov nad Teplou, 
se sídlem Bečov nad Teplou, nám. 5. května 1, PSČ 364 64, IČO 00254410, zastoupeným paní Oľgou Halákovou, starostkou města (jako obdarovaný na straně druhé)

Termín kontroly: 28.04.2014

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


54. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 136/7, 1666/12 a 1666/13 v k.ú. Dolní Chodov 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3/5, 137/7, 137/9, 145/30 a části pozemku p.č. 1658/6 v k.ú. Dolní Chodov z majetku města Chodov 
do majetku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1315/12/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 136/7 o výměře 177 m2, 1666/12 o výměře 15 m2 a 1666/13 o výměře 172 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Ing. Josefem Horou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Chodov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 
p.č. 136/7 o výměře 177 m2, 1666/12 o výměře 15 m2 a 1666/13 o výměře 172 m2 v k.ú. Dolní Chodov 
a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Ing. Josefem Horou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Chodov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
p.č. 3/5 o výměře 165 m2, 137/7 o výměře 49 m2, 137/9 o výměře 54 m2, 145/30 o výměře 129 m2 a části pozemku p.č. 1658/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2045-2751/2013 z původního pozemku p.č. 1658/6 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1658/7 o výměře 155 m2 
v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Ing. Josefem Horou, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Chodov do majetku Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 26.05.2014

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


55. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 573/3 
v k.ú. Mýtinka u Poustky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1316/12/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 573/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 314-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 573/3 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 573/3 o výměře 750 m2 
v k.ú. Mýtinka u Poustky a obci Vojtanov formou darovací smlouvy mezi obcí Vojtanov, se sídlem Horní Vojtanov 40, Vojtanov, PSČ 351 34 Skalná, IČO 00572721, zastoupenou panem Jiřím Maříkem, starostou obce (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Vojtanov 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 darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 28.04.2014

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





56. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 507/11 
v k.ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1317/12/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku 
p.č. 507/11 o výměře 12 m2 v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary formou darovací smlouvy mezi Lesní společností Františkovy Lázně, a.s., se sídlem Nezvalova 34/8, PSČ 351 01 Františkovy Lázně, 
IČO 45351902, zastoupenou Ing. Jiřím Dufkem, předsedou představenstva (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost 
z vlastnictví Lesní společnosti Františkovy Lázně, 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 darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 28.04.2014

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


57. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 916/6 
v k.ú. Otročín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1318/12/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 916/6 
o výměře 66 m2 v k.ú. a obci Otročín formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00 Praha 2, IČO 69797111, zastoupeným na základě Příkazu generálního ředitele Úřadu 
č. 24/2004 o „Předání kompetencí generálního ředitele“, v platném znění, JUDr. Karlem Hálou, ředitelem Územního pracoviště Plzeň (jako převodce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 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 smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitosti a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 28.04.2014

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




58. Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1471/14 a 1476/13 v k.ú. Stará Role z majetku Statutárního města Karlovy Vary do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1471/7, 1471/8, 1471/9, 1471/10, 1471/11, 1471/12, 1471/16, 1471/17, 1471/18, 1471/19, 1476/9, 1476/10, 1476/11 a 1476/12 v k.ú. Stará Role z majetku Karlovarského kraje do majetku Statutárního města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1319/12/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1471/14 o výměře 8 m2 a p.p.č. 1476/13 o výměře 1 m2 v k.ú. Stará Role a obci Karlovy Vary formou darovací smlouvy mezi Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, PSČ 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657, zastoupeným na základě plné moci ze dne 08.07.2011 Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1471/7 o výměře 37 m2, 1471/8 o výměře 40 m2, 1471/9 o výměře 9 m2, 1471/10 o výměře 1 m2, 1471/11 o výměře 4 m2, 1471/12 
o výměře 32 m2, 1471/16 o výměře 46 m2, 1471/17 o výměře 91 m2, 1471/18 o výměře 20 m2, 1471/19 
o výměře 30 m2, 1476/9 o výměře 105 m2, 1476/10 o výměře 7 m2, 1476/11 o výměře 10 m2 a 1476/12  
o výměře 1 m2, vše v k.ú. Stará Role a obci Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, PSČ 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657, zastoupeným na základě plné moci ze dne 08.07.2011 Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Statutárního města Karlovy Vary

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1471/7 o výměře 37 m2, 1471/8 o výměře 40 m2, 1471/9 o výměře 9 m2, 1471/10 o výměře 1 m2, 1471/11 o výměře 4 m2, 1471/12 o výměře 32 m2, 1471/16 o výměře 46 m2, 1471/17 o výměře 91 m2, 1471/18 o výměře 20 m2, 1471/19 o výměře 30 m2, 1476/9 o výměře 105 m2, 1476/10 o výměře 7 m2, 1476/11 o výměře 10 m2 a 1476/12  o výměře 1 m2, vše v k.ú. Stará Role a obci Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, PSČ 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657, zastoupeným na základě plné moci ze dne 08.07.2011 Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Statutárního města Karlovy Vary

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

Termín kontroly: 28.04.2014

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

59. Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 453/2 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku z majetku obce Vysoká Pec do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 882/1 
v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Vysoká Pec

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1320/12/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 453/2,  která byla oddělena geometrickým plánem č. 1238-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 453/2 a označena jako jeho díl "d" o výměře 306 m2 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a obci Vysoká Pec formou darovací smlouvy mezi obcí Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, PSČ 362 21 Nejdek, 
IČO 00872083, zastoupenou Ing. Jindřichem Košnerem, starostou obce (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost 
z vlastnictví obce Vysoká Pec do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 882/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 238-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 882/1 a označena jako jeho díl "a" 
o výměře 322 m2 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a obci Vysoká Pec formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 
PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00872083, zastoupenou Ing. Jindřichem Košnerem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Vysoká Pec

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 882/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 238-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 882/1 a označena jako jeho díl "a" o výměře 322 m2 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a obci Vysoká Pec formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00872083, zastoupenou Ing. Jindřichem Košnerem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Vysoká Pec

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

Termín kontroly: 24.02.2014

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


60. Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 2734 a č. 2711/1, k.ú. Karlovy Vary, a p.p.č. 596, 
k.ú. Drahovice, ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1321/12/13

- schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce ulice Americká a Rumunská, Karlovy Vary“ na p.p.č. 2734 a p.p.č. 2711/1, k.ú. Karlovy Vary, a p.p.č. 596, k.ú. Drahovice, které jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem) a Statutárním městem Karlovy Vary (jako stavebníkem)

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


61. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 430/36 a st.p.č. 431, k.ú. Habartov, pro vedení kabelu NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1322/12/13

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 430/36 a st.p.č. 431, k.ú. Habartov, která je ve vlastnictví Karlovarského kraje, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ v Sokolově, p.o. (jako stranou povinnou) 
a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou SEG s.r.o. (jako stranou oprávněnou), a to 
za jednorázovou úhradu ve výši 10.240,-- Kč stanovené znaleckým posudkem, k níž bude připočtena DPH

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Sokolík“ 
v Sokolově, Lence Guzaničové, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene

Termín kontroly: 10.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


62. 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 1323/12/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Habartov, silnice č. III/21235 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrických plánů č. 1026-1354/2013 ze dne 08.03.2013 a č. 1038-1354/2013 ze dne 16.05.2012 (umístění inženýrských sítí – zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení, kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 679 v k.ú. Údolí u Lokte, silnice 
č. III/2095 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 121-57/2012 ze dne 18.09.2013 (umístění inženýrských sítí – zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení, kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 3969/1 v k.ú. Sokolov, silnice č. III/2099 ve prospěch společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 3117-29/2013 ze dne 24.04.2013 (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. 1038/3 v k.ú. Přílezy, silnice 
č. III/179/4 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 109-6409/2013 
ze dne 10.07.2013 (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.č. 84/4 v k.ú. Loučky u Lokte, silnice 
č. III/2098 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 563-280/2013 ze dne 18.04.2013 (umístění inženýrských sítí – zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení, kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 2069/1 v k.ú. Dolní Žandov, silnice 
č. III/21419 ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), 
dle geometrického plánu č. 537-12/2011 ze dne 21.02.2011 (umístění inženýrských sítí – zemní sdělovací kabel), a to za celkovou jednorázovou úhradu 10.500,- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 300/04/13 ze dne 08.04.2013 a dle příslušných ustanovení směrnice SŽDC č. 85

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 660/6 a p.č. 720/2 v k.ú. Habartov, silnice č. III/21235, k silničnímu pozemku p.č. 160 v k.ú. Bukovany u Sokolova, silnice č. III/21217, 
k silničnímu pozemku p.č. 401/1 v k.ú. Citice, silnice č. III/21218 a k silničnímu pozemku p.č. 223/1 
v k.ú. Tisová u Sokolova, silnice č. III/21026 ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., 
dle geometrických plánů č. 1023-6571/2013 ze dne 21.05.2013, č. 253-6571/2013 ze dne 16.05.2013, 
č. 411-6571/2013 ze dne 31.01.2013 a č. 236-6571/2013 ze dne 31.01.2013 (umístění inženýrských sítí – rozvodné tepelné zařízení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 2.500,-- 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 4.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Těšovice, silnice 
č. III/00630 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 536-27.1/2013 
ze dne 08.02.2013 (umístění inženýrských sítí – plynovodné 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 silničním pozemkům p.p.č. 1643/1 a p.p.č. 1782/4 v k.ú. Rotava, silnice č. III/21043 ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrických plánů 
č. 863-5685/2012 ze dne 30.05.2012, č. 864-5685/2012 ze dne 04.07.2012, č. 868-5685/2012 ze dne 21.05.2012 a č. 867-5685/2012 ze dne 03.08.2012 (umístění inženýrských sítí – NTL plynovod 
a přípojka), 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

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 2593/1 v k.ú. Cheb, silnice č. II/606 
a k silničnímu pozemku p.p.č. 2416/1 v k.ú. Cheb, silnice č. II/214 ve prospěch společnosti 
ČD - Telematika a.s., dle geometrických plánů č. 3025-53/2003 ze dne 19.02.2004 a č. 4653-271/2013 
ze dne 12.07.2013 (umístění inženýrských sítí – optický kabel), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
108.880,-- Kč dle uzavřené smlouvy č. BVB/3038/CH/03 ze dne 26.05.2003 + 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 
110.880,-- 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: 28.04.2014

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


63. Souhlas s pokácením zapojeného porostu dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 113/1 
v k.ú. Dobroše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1324/12/13

- souhlasí s pokácením zapojeného porostu dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 113/1 v k.ú. Dobroše, 
z důvodu plánovaného zemědělského využití pozemku p.p.č. 113/1

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb jako protihodnoty za vzniklé náklady spojené s kácením

- ukládá odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Obecní úřad Odrava 
o povolení kácení

Termín kontroly: 16.06.2014

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


64. Majetkoprávní vypořádání movitého a nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem 
a městem Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1325/12/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek st.p.č. 34 o výměře 45 m2, součástí pozemku bude po 1.1.2014 i budova č.p. 501 na pozemku st.p.č. 34, vše v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Cheb, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493, 350 02 Cheb, IČO 00074276 (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, 
IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek st.p.č. 227/3 o výměře 884 m2, součástí pozemku bude po 1.1.2014 i budova č.p. 85 na pozemku st.p.č. 227/3, vše v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Galerií výtvarného umění, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 10/16, 350 02 Cheb, 
IČO 00369021 (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení nepotřebného a neupotřebitelného movitého majetku

- schvaluje bezúplatný převod movitého majetku v celkových pořizovacích hodnotách 3.232.644,-- Kč, 
v zůstatkové hodnotě 26.058,-- Kč, s tím, že převod movitých věcí bude zahrnut do darovací smlouvy 
na nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku st.p.č. 34 o výměře 45 m2, součástí pozemku bude po 1.1.2014 i budova č.p. 501 na pozemku st.p.č. 34, vše v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Cheb, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493, 350 02 Cheb, IČO 00074276 (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku st.p.č. 227/3 o výměře 884 m2, součástí pozemku bude po 1.1.2014 i budova č.p. 85 na pozemku 
st.p.č. 227/3, vše v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Galerií výtvarného umění, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 10/16, 350 02 Cheb, IČO 00369021 (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje bezúplatně převést movitý majetek 
v celkových pořizovacích hodnotách 3.232.644,-- Kč, v zůstatkové hodnotě 26.058,-- Kč, s tím, že převod movitých věcí bude zahrnut do darovací smlouvy na nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku st.p.č. 1468 o výměře 2282 m2, součástí pozemku bude po 1.1.2014 i budova č.p. 617 na pozemku 
st.p.č. 1468, vše v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 02 Cheb, IČO 00077461 (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku st.p.č. 227/1 o výměře 351 m2, součástí pozemku bude po 1.1.2014 budova č.p. 30 na pozemku 
st.p.č. 227/1, vše v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 1/14, 350 02  Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Galerií 4 – galerií fotografie, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Kamenná 490, 350 22 Cheb, IČO 00074268 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků st.p.č. 6564 o výměře 641 m2, st.p.č. 6565/1 o výměře 877 m2 v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvkovou organizací, se sídlem Mírová, 350 02 Cheb, IČO 71175253 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků st.p.č. 6361 o výměře 731 m2, st.p.č. 6379 o výměře 579 m2 v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvkovou organizací, se sídlem Americká 2176/52, 350 02 Cheb, IČO 71175245 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí st.p.č. 538/3 
o výměře 234 m2 a st.p.č. 538/6 o výměře 30 m2 v k.ú. Cheb formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Cheb, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493, 350 02 Cheb, IČO 00074276 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků st.p.č. 6981 o výměře 39 m2 v k.ú. Cheb formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 02 Cheb, IČO 00077461 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jí podpisem této smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit jí podpisem této smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Galerie výtvarného umění 
v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit realizace všech výše uvedených usnesení pouze za podmínky, že město Cheb uhradí opravu střechy na budově č.p. 617, ul. Komenského, na st.p.č. 1468, vše v k.ú. Cheb, v souladu se svým závazkem

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace
Mgr. Radka Müllerová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace
Ing. Roman Procházka, ředitel Muzea Cheb, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb
Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace
Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1326/12/13

- souhlasí s úplnou fyzickou ekologickou likvidací šesti kusů movitého majetku ve správě pěti příspěvkových organizací, a to Domova pro seniory „Spáleniště“ v Chebu, příspěvková organizace, Střední školy živnostenské Sokolov, Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, a Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Mgr. Haně Marešové, ředitelce Domova pro seniory „Spáleniště“ v Chebu, příspěvkové organizace, Mgr. Iloně Medunové, ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, Mgr. Ladislavu Novákovi, řediteli Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov a Ing. Pavlu Novákovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku, dle návrhu

Termín kontroly: 02.06.2014

Zodpovídá:
Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace
Mgr. Ladislav Novák, ředitel příspěvkové organizace Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov
Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 


66. Vyřazení nedohledaného hmotného majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary z majetkové evidence

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1327/12/13

- souhlasí s vyřazením nedohledaného hmotného majetku při fyzické inventuře v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, zastoupené Mgr. Bc. Ingrid Heinicovou Válkovou, statutárním zástupcem organizace, v celkové pořizovací hodnotě 775.153,-- Kč, v nulové zůstatkové hodnotě

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Mgr. Bc. Ingrid Heinicové Válkové, učinit kroky k narovnání stavu účetního a fyzického hmotného majetku v organizaci

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Ingrid Heinicová-Válková, ředitelka příspěvkové organizace Základní umělecké školy Antonína Dvořáka


67. Darování vitrín ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených do správy Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, městu Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1328/12/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit darování movitého majetku Karlovarského kraje – 7 kusů vitrín v celkové pořizovací hodnotě 2.800.000,-- Kč, které jsou ve správě organizace Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, a to městu Ostrov formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb, IČO 00369021 (jako dárce na straně jedné) a městem Ostrov se sídlem Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov, IČO 00254843, zastoupeným Bc. Pavlem Čekanem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), dle návrhu

Termín kontroly: 26.05.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


68. Pokračování nájemního vztahu na základě nájemní smlouvy č. 14179A s Vodafone Czech Republic a.s., za stávajících podmínek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1329/12/13

- bere na vědomí veškeré informace uvedené v důvodové zprávě ve věci nájemní smlouvy č. 14179A 
ze dne 19.08.2003

- schvaluje pokračování nájemního vztahu na základě nájemní smlouvy č. 14179A ze dne 19.08.2003 
za stávajících podmínek, tj. bez uvedení inflační doložky

Termín kontroly: červenec 2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


69. Smlouva o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje při administraci projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ 2013 - 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1330/12/13

- schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje pro administraci projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji“, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje pro administraci projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“, dle návrhu

Termín kontroly: 10.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


70a. Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1331/12/13

- schvaluje výpůjčku sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se bude konat dne 28.01.2014

Termín kontroly: 10.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


70b. Smlouva o partnerství na projekt „Rozšíření produktového portfolia města Karlovy Vary 
a diferenciace návštěvníků" - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1332/12/13

- schvaluje smlouvu o partnerství na projekt „Rozšíření produktového portfolia města Karlovy Vary 
a diferenciace návštěvníků" uzavíranou s INFOCENTREM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit smlouvu o partnerství 
k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje

Termín kontroly: 24.03.2014

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


70c. Zrušení zadávacího řízení „Nákup služeb datových přenosů" ev. č. 368241

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1333/12/13

- schvaluje zrušení zadávacího řízení ev. č. 368241 na veřejnou zakázku „Nákup služeb datových přenosů" z důvodu potřeby doplnění zadávací dokumentace

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


70d. Zajištění zpracování koncepce akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1334/12/13

- ukládá předsedovi představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., aby ve spolupráci s jejím vedením zajistil zpracování variantního návrhu koncepce řízení a rozvoje akutní lůžkové péče 
v Karlovarském kraji se zaměřením min. na:
-	aktuální stav akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji
-	cílový stav akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji v členění dle oborů v jednotlivých                                                                 nemocnicích 
-	spádovost jednotlivých oddělení 
-	finanční a jiné požadavky na zajištění navrženého řešení 
-	případné požadavky na financování ze strany zakladatele
-	investiční obnova nemocnic 
-	výhody a nevýhody navržených variant,
 a to v termínu do konce února 2014

- pověřuje náměstka hejtmana Bc. Miloslava Čermáka k odeslání dopisu obsahujícího žádost adresovanou vedení společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., aby v návaznosti na jeho prezentaci z mimořádného zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22.11.2013 zpracovalo variantní návrh koncepce řízení 
a rozvoje akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji se zaměřením min. na:
-	aktuální stav akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji
-	cílový stav akutní lůžkové péče v Karlovarském kraji v členění dle oborů v jednotlivých                                 nemocnicích 
-	spádovost jednotlivých oddělení, 
-	finanční a jiné požadavky na zajištění navrženého řešení 
-	případné požadavky na financování ze strany zakladatele
-	investiční obnova nemocnic 
-	výhody a nevýhody navržených variant,
a to v termínu do konce února 2014

Termín kontroly: 24.03.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


