Usnesení ze 2. jednání RKK dne 16.01.2014
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	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06


USNESENÍ

ze 2. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 16. ledna 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:04 do 11:00 hodin 


Přítomni:   	Mgr. Borka, JUDr. Havel (od 8:05 hod.), Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních)  	
Jednání řídil:        	Mgr. Borka
Omluveni:		PaedDr. Novotný		
Přizvaní:	Ing. Adamec, Ing. V. Tomsová
Další zúčastnění:	Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná      	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.1.2014
RK 03/01/14
2.
Rozpočtové změny
RK 04/01/14
3.
Informace v souvislosti s proplácením cestovních náhrad členům zastupitelstva
RK 05/01/14
4.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení obětí nacismu
RK 06/01/14
5.
Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.2.2014
RK 07/01/14
6.
Žádost Farní charity Aš, IČO 64839991, se sídlem Mikulášská 9, 352 01 Aš, 
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
RK 08/01/14
7.
Investice v Nemocnici Sokolov v roce 2014
RK 09/01/14
8.
Výpověď smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s příjemcem Hallan, s.r.o., sídlem Národní 221/24, PSČ: 360 01, Karlovy Vary, IČO 26693291
RK 10/01/14
9.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 5. kola výzvy 
RK 11/01/14
10.
Příprava zadávacího řízení: „Realizace stavby Centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech“ 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

RK 12/01/14
11.
Převod práv a povinností v rámci smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě z dopravce ČI-DU, spol. s r.o. na společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 
RK 13/01/14
12.
Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení Dodatku č. 5 Smlouvy 
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00610 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 14/01/14
13.
Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ – schválení Dodatku č. 4 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 15/01/14
14.
Program obnovy venkova 2014 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4
RK 16/01/14
15.
Jmenování zástupců Karlovarského kraje do řídící struktury Regionální inovační strategie Karlovarského kraje pro inteligentní specializaci
RK 17/01/14
16.
Žádost o úpravu ceny za nájemné a prodloužení doby nájmu pozemků 
ve vlastnictví České Republiky a s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s.p.
RK 18/01/14
17.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje": schválení formy zadávacího řízení, schválení subjektů k obeslání výzvou, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů hodnotící komise
RK 19/01/14
18.
Prodloužení termínu realizace a předložení podkladů k vyúčtování projektu ,,Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa"
RK 20/01/14
19.
Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu ,,Cyklostezka Ohře II"
RK 21/01/14
20.
Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci: Cyklostezka Ohře II – Změnové listy ZL č. 1 – 9
RK 22/01/14
21.
Návrh na jmenování statutárního zástupce ředitele Agentury projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace                                     
RK 23/01/14
22.
Dohoda o ukončení smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
na projekt Karlovarská karta
RK 24/01/14
23.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – úkol zastupitelstva kraje  
RK 25/01/14
24.
Onkologická péče v Karlovarském kraji
RK 26/01/14
25.
Poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s. v roce 2014 
RK 27/01/14
26.
Schválení zástupkyně ředitelky Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace
RK 28/01/14
27.
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ – ZS824-84/2014  na projekt „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II“ 
RK 29/01/14
28.
Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci 
RK 30/01/14
29.
Další postup ve věci odvolání proti platebním výměrům k projektu CZ.1.09/1.3.00/18.00376 Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov
RK 31/01/14
30.
Petice pro podporu a zachování ,,Gymnázia a obchodní akademie Chodov"
RK 32/01/14
31.
Petice za zachování Střední průmyslové školy Loket
RK 33/01/14
32.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 
za školní rok 2012/2013
RK 34/01/14
33.
Pravidla pro hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

RK 35/01/14
34.
Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov
RK 36/01/14
35.
Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2014
RK 37/01/14
36.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice: ,,Dodávka vybavení pro výuku na SLŠ Žlutice" v rámci realizace projektu ,,Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"
RK 38/01/14
37.
Záměr nákupu traktoru příspěvkovou organizací Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
RK 39/01/14
38.
Změna pravidel odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje
RK 40/01/14
39.
Příspěvky subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
RK 41/01/14
40.
Revokace usnesení RK 1306/12/13 Smlouvy o partnerství na projekt ,,Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"
RK 42/01/14
41.
Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1128/5 v k.ú. Krásný Jez
RK 43/01/14
42.
Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Drmoul
RK 44/01/14
43.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.p.č. 524/2 v k.ú. Šindelová
RK 45/01/14
44.
Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 685/8, 733/1, 736/3 a část pozemku p.č. 685/1 v k.ú. Dolní Dolní Rychnov z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Dolní Rychnov a bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 725 v k.ú. Dolní Rychnov z majetku obce Dolní Rychnov do majetku Karlovarského kraje 
RK 46/01/14
45.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 21/2 v k.ú. Dolina u Krajkové
RK 47/01/14
46.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 
st. p.č. 37 v k.ú. Lesík
RK 48/01/14
47.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
st.p.č. 4765 v k.ú. Aš
RK 49/01/14
48.
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.č. 431,  
p.č. 430/34 a p.č. 430/36  v k.ú. Habartov
RK 50/01/14
49.
Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Kolová, z vlastnictví České republiky, do vlastnictví Karlovarského kraje
RK 51/01/14
50.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny a zapojeného porostu dřevin rostoucích 
na pozemku p.p.č. 2846/2 v k.ú. Aš
RK 52/01/14
51.
Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 538 v k.ú. Lipová 
u Chebu
RK 53/01/14
52.
Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 142/82 
a p.p.č. 142/26 v k.ú. Mariánské Lázně
RK 54/01/14
53.
Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1399 
v k.ú. Vernéřov u Aše
RK 55/01/14
54.
Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období 
od 01.07.2013 do 31.12.2013
RK 56/01/14
55.
Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu
RK 57/01/14
56.
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování přepravního kontejneru ve správě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace ČR - Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje 
RK 58/01/14
57.
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje 
RK 59/01/14

58.

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku, příspěvek kraje městu Nejdek v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel"

RK 60/01/14

59a
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Průzkum a studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin"  
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 61/01/14
59b
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Laboratoř chemie – vybavení laboratorními přístroji“ příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov 
a Krajské vzdělávací centrum financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
RK 62/01/14
59c
Program obnovy venkova - aktualizace pravidel
RK 63/01/14
59d
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 
st.p.č. 3450, st.p.č. 5422 a p.p.č. 1578/11 v k.ú. Cheb
RK 64/01/14
59e
Postup ve věci platebních výměrů k projektům CZ.1.09/3.1.00/07.00014 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa 
a CZ.1.09/3.1.00/19.00524 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji - II. etapa
RK 65/01/14
59f
Poskytnutí daru společnosti Nari models, spol. s r. o.
RK 66/01/14
59g
Revokace usnesení RK 1303/12/13 projekt ,,ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb"
RK 67/01/14















Mgr. Jaroslav Borka v. r.
náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje

Ing. Petr Navrátil v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   








A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- JUDr. Václava Sloupa


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 59a)      Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Průzkum a studie účinnosti – projekt  Omezení výskytu invazních rostlin"  
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 59b) 	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Laboratoř chemie 
– vybavení laboratorními přístroji“ příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov 
a Krajské vzdělávací centrum financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“	

bod č. 59c)	Program obnovy venkova - aktualizace pravidel

bod č. 59d) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky                                           
  st.p.č. 3450, st.p.č. 5422 a p.p.č. 1578/11 v k.ú. Cheb	

bod č. 59e)    Postup ve věci platebních výměrů k projektům CZ.1.09/3.1.00/07.00014 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa 
a CZ.1.09/3.1.00/19.00524 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji - II. etapa

bod č. 59f)          Poskytnutí daru společnosti Nari models, spol. s r. o.

bod č. 59g) 	Revokace usnesení RK 1303/12/13 projekt ,,ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb"



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.1.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 03/01/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.1.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 04/01/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 2/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru investic a grantových schémat ve výši ± 43.000.000,-- Kč v souvislosti se změnou garanta projektu (člena Rady Karlovarského kraje) připravovaného projektu v rámci Regionálního operačního programu Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech (akce č. 4050)

Rozpočtovou změnu č. 3/2014
- zapojení části zůstatku zvláštního účtu projektu CLARA II. Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy k úhradě platby příslušící německému projektovému partnerovi Landratsamt Vogtlandkreis ve výši 833.458,37 Kč (30.390,46 EUR, 27,425000 Kč/EUR). Projekt je financován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika – Svobodný stát Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 4/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 400.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, rozpočtové prostředky budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci k předfinancování grantového projektu realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 5/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 700.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci První české gymnázium Karlovy Vary, rozpočtové prostředky budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci 
k předfinancování grantového projektu realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 6/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 120.080,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov na úhradu právních služeb za zpracování odvolání proti platebním výměrům za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu Revitalizace centra vzdělávání financovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

Rozpočtovou změnu č. 7/2014
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 50.400,-- Kč. Jedná se o přechodné posílení agendy vyplácení příspěvku na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na oddělení sociální ochrany dětí – Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje byla uzavřena dohoda 
o provedení práce. K výkonu uvedené činnosti bude práce zaplacena formou odměny. 

Rozpočtovou změnu č.  8/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v celkové částce ± 340.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění přípravy fyzických osob stát se osvojiteli nebo pěstouny a dále na zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, příspěvková organizace Kynšperk 
nad Ohří. 


Rozpočtovou změnu č. 9/2014
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2013 ve výši 164.760,-- Kč (zůstatek vlastních zdrojů určených na předfinancování mzdových výdajů) do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů projektu 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 a provádění klíčových aktivit

Termín kontroly: 10.02.2014

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


3. Informace v souvislosti s proplácením cestovních náhrad členům zastupitelstva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 05/01/14

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci ohledně předkládání vyúčtování pracovních cest zastupitelů Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


4. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení obětí nacismu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 06/01/14

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sdružení obětí nacismu ve výši 25.000,-- Kč na celoroční činnost sdružení

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sdružením obětí nacismu ve výši 25.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.2.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 07/01/14

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.2.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


6. Žádost Farní charity Aš, IČO 64839991, se sídlem Mikulášská 9, 352 01 Aš, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 08/01/14

- schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 4.660,-- Kč, 
tj.  4.194,-- Kč, Farní charitě Aš, IČO 64839991, se sídlem Mikulášská 9, 352 01 Aš

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 4.660,-- Kč, tj. 4.194,-- Kč, Farní charitě Aš, IČO 64839991, se sídlem Mikulášská 9, 352 01 Aš

Termín kontroly: 10.03.2014

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


7. Investice v Nemocnici Sokolov v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 09/01/14

- schvaluje realizaci investičních akcí v Nemocnici Sokolov s připomínkou uvedenou v zápise:
Stavební úpravy objektu, pavilon „E“ 5. nadzemní podlaží – Lůžkové oční oddělení
Stavební úpravy objektu, pavilon „B“ – Zateplení pavilonu
Stavební úpravy objektu, pavilon „B“ 1. nadzemní podlaží – ARO
Stavební úpravy objektu, pavilon „E“ 4. nadzemní podlaží – Porodnice

- schvaluje odůvodnění účelnosti významných veřejných zakázek:
Stavební úpravy objektu, pavilon „E“ 5. nadzemní podlaží – Lůžkové oční oddělení
Stavební úpravy objektu, pavilon „B“ – Zateplení pavilonu
Stavební úpravy objektu, pavilon „B“ 1. nadzemní podlaží – ARO
Stavební úpravy objektu, pavilon „E“ 4. nadzemní podlaží – Porodnice

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit odůvodnění účelnosti významných veřejných zakázek: 
Stavební úpravy objektu, pavilon „E“ 5. nadzemní podlaží – Lůžkové oční oddělení
Stavební úpravy objektu, pavilon „B“ – Zateplení pavilonu
Stavební úpravy objektu, pavilon „B“ 1. nadzemní podlaží – ARO
Stavební úpravy objektu, pavilon „E“ 4. nadzemní podlaží – Porodnice

Termín kontroly: 10.11.2014

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


8. Výpověď smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost s příjemcem Hallan, s.r.o., sídlem Národní 221/24, PSČ 360 01, Karlovy Vary, IČO 26693291

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 10/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Výpověď smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s příjemcem Hallan, s.r.o., sídlem Národní 221/24, PSČ 360 01, Karlovy Vary, IČO 26693291

Termín kontroly: 10.02.2014

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


9. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů 
v rámci 5. kola výzvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 11/01/14

- bere na vědomí informaci o průběhu 5. kola výzvy globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 3.2 - „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty z 5. kola výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 3.2 - „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín kontroly: 12.05.2014

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


10. Příprava zadávacího řízení: „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech“ 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 12/01/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na významnou veřejnou zakázku na stavební práce „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Věra Tomsová		- náhradník: Dana Čeganová
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Alena Šalátová 	             - náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Petr Uhříček	 	- náhradník: Ing. Pavla Brabencová

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen:  JUDr. Martin Havel		- náhradník: Bc. Miloslav Čermák
- člen:  Václav Mleziva		             - náhradník: Hana Hozmanová
- člen:  Bohuslava Hajská		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen:  Mgr. Dalibor Blažek	            - náhradník: Ing. Josef Hora
- člen:  Mgr. Jiří Klsák		             - náhradník: Ing. Petr Kulhánek
- člen:  Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen:  Ing. Věra Tomsová		- náhradník: Dana Čeganová
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 04.08.2014

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


11. Převod práv a povinností v rámci smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě z dopravce ČI-DU, spol. s r.o. na společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 13/01/14

- souhlasí s převodem práv a povinností v rámci smlouvy ev.č.: 119/2006 o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, z dopravce ČI-DU, spol. s r.o., IČO 25248995 na společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., IČO 48364282, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 20 ke smlouvě ev.č.: 119/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 14/01/14

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

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

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


13. Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ – schválení Dodatku č. 4 Smlouvy 
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 15/01/14

- schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

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


14. Program obnovy venkova 2014 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 16/01/14

- souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 
2014 - dotační titul 4, dle přílohy č. 1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení, dle návrhu

Termín kontroly: 28.04.2014

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


15. Jmenování zástupců Karlovarského kraje do řídící struktury Regionální inovační strategie Karlovarského kraje pro inteligentní specializaci. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 17/01/14

- bere na vědomí informaci o vytváření krajské S3 platformy pro přípravu a realizaci Regionální inovační strategie Karlovarského kraje pro inteligentní specializaci

- jmenuje zástupce Karlovarského kraje do krajské S3 platformy pro přípravu a realizaci Regionální inovační strategie Karlovarského kraje pro inteligentní specializaci dle návrhu s připomínkou uvedenou 
v zápise

Termín kontroly: 24.03.2014

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


16. Žádost o úpravu ceny za nájemné a prodloužení doby nájmu pozemků ve vlastnictví České Republiky a s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR s.p.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 18/01/14

- schvaluje Žádost o úpravu ceny nájemného a doby nájmu pozemků ve vlastnictví České Republiky 
a s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p.

- schvaluje podání Žádosti o úpravu ceny nájemného a doby nájmu pozemků ve vlastnictví České Republiky a s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p.

- pověřuje hejtmana podpisem Žádosti o úpravu ceny nájemného a doby nájmu pozemků ve vlastnictví České Republiky a s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR, s.p.

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


17. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje": schválení formy zadávacího řízení, schválení subjektů k obeslání výzvou, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek 
s nabídkami, jmenování členů hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 19/01/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zakázky malého rozsahu podle § 6 zák. č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku ,,Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje"

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ,,Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje"

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Bc. Jaroslav Sobotka                                                  - náhradník: Ing. Martina Fučíková
- člen: Bc. Gabriela Donovová                                              - náhradník: Bc. Filip Degl
- člen: Ing. Tomáš Brtek                                                        - náhradník: Josef Vaněk

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Václav Živný                                                       - náhradník: Hana Hozmanová
- člen: Ing. Petr Navrátil                                                        - náhradník: Bc. Pavel Čekan
- člen: Ing. Miroslav Balatka				     - náhradník: Bc. Robert Pisár	
- člen: Ing. Irena Šteflová                                                      - náhradník: Bc. Olga Vokáčová
- člen: Ing. Martina Fučíková                                                - náhradník: Bc. Filip Degl
- člen: Ing. Vlastimil Veselý                                                 - náhradník: Ing. Jana Sedlačíková

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


18. Prodloužení termínu realizace a předložení podkladů k vyúčtování projektu ,,Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 20/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodloužení termínu realizace projektu a předložení závěrečného vyúčtování projektu Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa 
do 30.6.2014

Termín kontroly: 24.03.2014

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


19. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu ,,Cyklostezka Ohře II"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 21/01/14

- schvaluje uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120034339 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu Cyklostezka Ohře II, dle návrhu

- schvaluje Smlouvu č. Z_S24_12_8120034339 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu Cyklostezka Ohře II, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy č. Z_S24_12_8120034339 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v rámci projektu Cyklostezka Ohře II, dle návrhu

Termín kontroly: 16.06.2014

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


20. Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci: Cyklostezka Ohře II – Změnové listy ZL č. 1 – 9

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 22/01/14

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Cyklostezka Ohře II – Změnové listy 
ZL č. 1 - 9“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče – bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Cyklostezka Ohře II mezi Karlovarským krajem a společností bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Cyklostezka Ohře II mezi Karlovarským krajem a společností bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

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


21. Návrh na jmenování statutárního zástupce ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace                                     

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 23/01/14

- souhlasí s návrhem ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, jmenovat dnem 1.2.2014 Ing. Jiřího Strachoně výkonem pozice statutárního zástupce ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Termín kontroly: 24.03.2014

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


22. Dohoda o ukončení smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt Karlovarská karta

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 24/01/14

- schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle operačního programu ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dohody o ukončení smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle operačního programu ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 9.3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Termín kontroly: 28.04.2014

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


23. Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – úkol zastupitelstva kraje  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 25/01/14

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

- bere na vědomí dopis generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., Doc. MUDr. Petra Svobody, CSc., k úkolu z usnesení zastupitelstva kraje ze dne 12.9.2013

- 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

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

24. Onkologická péče v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 26/01/14

- bere na vědomí dopis generálního ředitele VZP Ing. Kabátka z 10.12.2013, ve kterém VZP souhlasí 
se zachováním stávající onkologické péče v nemocnici Chebu i po roce 2015 (oddělení radioterapie 
a klinické onkologie) a garantuje úhradu této péče za podmínky faktické obnovy přístrojového vybavení 
a personálního zajištění v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb.

- souhlasí vzhledem k výše uvedenému dopisu VZP a na základě podmíněné úhrady péče ze strany VZP po roce 2015 obnovou přístrojového vybavení se zahájením přípravných prací pro obměnu lineárního urychlovače v Karlovarské krajské nemocnici – Nemocnici Cheb

- pověřuje Odbor investic a grantových schémat KÚ KK přípravou realizace stavebních prací spojených 
s obnovou lineárního urychlovače v Karlovarské krajské nemocnici a.s. – Nemocnici Cheb

- souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. na nákup lineárního urychlovače a ukládá odboru zdravotnictví ve spolupráci s odborem investic 
a grantových schémat její přípravu a předložení do rady kraje ke schválení

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., po schválení příkazní smlouvy neprodleně zahájit výběrové řízení na pořízení lineárního urychlovače pro nemocnici Cheb

- souhlasí s financováním stavebních úprav spojených s lineárním urychlovačem pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., Nemocnici v Chebu z nevyužitých finančních prostředků roku 2013 účelově vázaných pro rekonstrukci nemocnice v Chebu, které budou převedeny do rozpočtu KK 2014 jako vázané fin. prostředky pro tento účel

- pověřuje vedení Karlovarské krajské nemocnice a.s., aby ve spolupráci s Odborem zdravotnictví 
KÚ KK hledalo možnosti financování nového lineárního urychlovače pro KKN a.s., nemocnici Cheb, 
z evropských zdrojů

- pověřuje představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s., aby zajistilo personální vybavení 
pro pokračování onkologické péče v Karlovarské krajské nemocnice a.s., i po roce 2015, a to v souladu 
s platnými právními předpisy tak, aby mohla být prodloužena platnost dle návrhu ke Smlouvě 
o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi nemocnicí a zdravotními pojišťovnami

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, vypravením dopisu na starostu města Cheb ohledně finanční spoluúčasti města Cheb na pořízení nového lineárního urychlovače 
pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – Nemocnici Cheb

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Bc. Miloslava Čermáka, jednáním s vedením města Cheb o pokračování onkologické péče v Karlovarské krajské nemocnici a.s. – Nemocnici Cheb 
a financováním obnovy přístrojového vybavení

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., generální ředitel KKN a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 




25. Poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s. v roce 2014 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 27/01/14

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací
organizaci Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s., se sídlem Závodní 353/88, 360 05 Karlovy Vary, pro rok 2014 ve výši 300.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací organizaci Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s. se sídlem Závodní 353/88, 360 05 Karlovy Vary, pro rok 2014 ve výši 300.000,-- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací mezi Karlovarským krajem a Asociací nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, 
o. s. se sídlem Závodní 353/88, 360 05 Karlovy Vary pro rok 2014 ve výši 300.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku 
z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací mezi Karlovarským krajem a Asociací nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s., se sídlem Závodní 353/88, 360 05 Karlovy Vary, pro rok 2014 ve výši 300.000,-- Kč

Termín kontroly: 10.03.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


26. Schválení zástupkyně ředitelky Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 28/01/14

- schvaluje s účinností od 1.2.2014 zástupkyni ředitelky Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvkové organizace, paní Věru Josefiovou

Termín kontroly: 24.03.2014

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


27. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ – ZS824-84/2014  na projekt „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 29/01/14

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ – ZS824-84/2014 v rámci OP LZZ na Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ 
reg. č. CZ.1.04/3.2.00/B4.00005.

- deklaruje, že jako orgán příjemce dotace byla rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ – ZS824-84/2014 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na  Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ 
reg. č. CZ.1.04/ 3.2.00/B4.00005.

- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ – ZS824-84/2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na  Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II“ reg. č. CZ.1.04/3.2.00/B4.00005.
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

- ukládá 
a) odboru sociálních věcí a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OPLZZ – ZS824-84/2014 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
na Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ reg. č. CZ.1.04/3.2.00/B4.00005.
b) odboru sociálních věcí informovat 2 x ročně Radu Karlovarského kraje o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“

Termín kontroly: 07.04.2014

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


28. Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 30/01/14

- schvaluje Smlouvu o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na řízení a administraci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II“ ve výši 1.327.080,-- Kč

Termín kontroly: 07.04.2014


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


29. Další postup ve věci odvolání proti platebním výměrům k projektu CZ.1.09/1.3.00/18.00376 Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 31/01/14

- bere na vědomí informaci o vyúčtování právních služeb v souvislosti s přípravou odvolání proti platebním výměrům č. 19/2013 až 22/2013 na odvody za porušení rozpočtové kázně ve věci projektu 
reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 s názvem Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov

- ukládá Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit převod finančních prostředků ve výši 120.080,-- Kč na úhradu právních služeb vyúčtovaných za listopad 2013 v souvislosti 
s přípravou odvolání příspěvkové organizaci Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov formou zvýšení jejího provozního příspěvku

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov
- uhradit právní služby fakturované za listopad 2013 v souvislosti s přípravou odvolání

Termín kontroly: 10.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov


30. Petice pro podporu a zachování ,,Gymnázia a obchodní akademie Chodov"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 32/01/14

- bere na vědomí odpověď na Petici pro podporu a zachování ,,Gymnázia a obchodní akademie Chodov" dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání tuto odpověď na petici

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

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


31. Petice za zachování Střední průmyslové školy Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 33/01/14

- bere na vědomí odpověď na Petici za zachování Střední průmyslové školy Loket dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání tuto odpověď na petici

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

Termín kontroly: 24.02.2014

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


32. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2012/2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 34/01/14

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2012/2013 dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2012/2013

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

Termín kontroly: 24.02.2014

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


33. Pravidla pro hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 35/01/14

- schvaluje Pravidla pro hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem o tomto usnesení rady kraje, zveřejnit pravidla na webových stránkách kraje a realizovat veškeré úkoly z nich vyplývající

Termín kontroly: 24.03.2014

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


34. Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 36/01/14

- schvaluje poskytnutí odměny Ing. Petru Čavojskému, řediteli příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov, u příležitosti životního výroční ve výši dle návrhu

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

Termín kontroly: 24.03.2014

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


35. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 37/01/14

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem na školní soutěže 
na rok 2014 v celkové výši 140.000,-- Kč, dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže na rok 2014 v celkové výši 160.000,-- Kč, dle návrhu

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

Termín kontroly: 26.05.2014

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


36. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice: ,,Dodávka vybavení pro výuku na SLŠ Žlutice" v rámci realizace projektu ,,Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 38/01/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice ,,Dodávka vybavení pro výuku na SLŠ Žlutice" část A - Lesnické sady a část B - Ostatní IT, kdy vzhledem k tomu, že byla podána pouze jedna nabídka, se zadávací řízení ruší

- ukládá Ing. Bohdanovi Koždoňovi, řediteli příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice, realizovat veškeré činnosti spojené se zrušením zadávacího řízení pro obě části

Termín kontroly: 24.02.2014

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




37. Záměr nákupu traktoru příspěvkovou organizací Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 39/01/14

- schvaluje záměr příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb 
na nákup traktoru v ceně 3,5 až 4 miliony Kč bez DPH

- schvaluje výjimku z ,,Pravidel pro správu majetku kraje" spočívající v tom, že nebude provedena nabídka movitého majetku, a to traktoru SAME TITAN 190 ostatním příspěvkovým organizacím

- schvaluje prodej movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, a to traktoru SAME TITAN 190 za minimální cenu dle znaleckého posudku

- souhlasí, aby získané finanční prostředky z prodeje traktoru SAME TITAN 190 byly ponechány příspěvkové organizaci Školní statek a krajské ekologické středisko výchovy Cheb

- schvaluje použití investičního fondu na nákup traktoru o výkonu motoru min. 265 HP v hodnotě maximálně do výše 4 mil. Kč bez DPH

- schvaluje nabytí traktoru do vlastnictví příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

- schvaluje převod 2.000.000,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu na posílení jeho zdrojů

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb „Nákup traktoru o výkonu motoru min. 265 HP“

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Nákup traktoru 
o výkonu motoru min. 265 HP“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup traktoru 
o výkonu motoru min. 265 HP“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Lucie Škvorová		- náhradník: Hana Mávrová
- člen: Jiří Kvak 			- náhradník: Antonín Zaschke
- člen: Ing. Lubomír Modrovič 		- náhradník: Ing. Eva Cíchová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Leoš Horčička		- náhradník: Ing. Lucie Škvorová
- člen: Jiří Kvak			- náhradník: Antonín Zaschke
- člen: Ing. Lubomír Modrovič 		- náhradník: Ing. Eva Cíchová
- člen: JUDr. Václav Sloup 		- náhradník: MUDr. Jan Svoboda
- člen: Hana Hozmanová 		- náhradník: Václav Mleziva
- člen: Luboš Pokorný 			- náhradník: Ing. Pavel Paprsek
- člen: Ing. Petr Navrátil 		- náhradník: Ing. Václav Jakubík

- ukládá Ing. Leoši Horčičkovi, řediteli příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, připravit a realizovat předmětné výběrové řízení na veřejnou zakázku „Nákup traktoru o výkonu motoru min. 265 HP“

Termín kontroly: 16.06.2014

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


38. Změna pravidel odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 40/01/14

- ruší Přílohu č. 2 - vzorová smlouva pravidel odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti kultury, cestovního ruchu a na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou a využitím kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení Přílohy č. 2 - vzorová smlouva pravidel odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti kultury, cestovního ruchu 
a na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů i pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích

- schvaluje přílohu č. 2 - vzorovou smlouvu pro pravidla odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti kultury, cestovního ruchu a na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Přílohu č. 2 - vzorová smlouva pravidel odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti kultury, cestovního ruchu a na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů i pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, zveřejnit schválenou Přílohu č. 2 - vzorová smlouva u jednotlivých pravidel odboru kultury, památkovém péče, lázeňství a cestovního ruchu na webových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 24.02.2014

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


39. Příspěvky subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 41/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních prostředků subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2014 dle přílohy č. 1 
v celkové výši 2.241.000,-- Kč
- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 dle přílohy č. 2 v celkové výši 1.502.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit na webových stránkách kraje seznam přidělených příspěvků

Termín kontroly: 24.03.2014

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


40. Revokace usnesení RK 1306/12/13 Smlouvy o partnerství na projekt ,,Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 42/01/14

- revokuje usnesení rady kraje č. 1306/12/13 ze dne 18.12.2013 - Smlouvy o partnerství na projekt ,,Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje", a to tak, že ruší uzavření smlouvy s městem Sokolov 
a nahrazuje ji uzavřením smlouvy s Městským domem kultury Sokolov

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit opravenou smlouvu 
k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.03.2014

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


41. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1128/5 
v k.ú. Krásný Jez

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 43/01/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1128/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 225-94/2013 z původního pozemku p.p.č. 1128/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1128/10 o výměře 73 m2 v k.ú. Krásný Jez a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Jiřím Formánkem a Janou Formánkovou, oba bytem Plaská 1335/31, PSČ 323 00 Plzeň (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 6.210,-- Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Formánkových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.p.č. 1128/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 225-94/2013 z původního pozemku 
p.p.č. 1128/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1128/10 o výměře 73 m2 
v k.ú. Krásný Jez a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Jiřím Formánkem a Janou Formánkovou, oba bytem Plaská 1335/31, PSČ 323 00 Plzeň (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní cenu 6.210,-- Kč 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost 
z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Formánkových

- 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


42. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1239/1 
v k.ú. Drmoul

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 44/01/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1239/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 890-128/2013 z původního pozemku p.p.č. 1239/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1239/6 o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Drmoul formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Václavem Paškem, bytem 5. května 762/16, Stará Boleslav, PSČ 250 01, Brandýs nad Labem a Danielou Paškovou, bytem Plešiště 18, 
PSČ 262 56, Krásná Hora nad Vltavou (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní cenu 
3.640,-- Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Paškových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.p.č. 1239/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 890-128/2013 z původního pozemku 
p.p.č. 1239/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1239/6 o výměře 28 m2 v k.ú. 
a obci Drmoul, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) 
a manželi Václavem Paškem, bytem 5. května 762/16, Stará Boleslav, PSČ 250 01, Brandýs nad Labem 
a Danielou Paškovou, bytem Plešiště 18, PSČ 262 56, Krásná Hora nad Vltavou (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 3.640,-- Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Paškových

- 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
43. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje - pozemek 
p.p.č. 524/2 v k.ú. Šindelová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 45/01/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 524/2 o výměře 216 m2 v k.ú. 
a obci Šindelová formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Šindelová, se sídlem Šindelová č.p. 117, Kraslice, PSČ 358 01, IČO 00259632, zastoupenou panem Jaroslavem Bendou, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví obce Šindelová

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.p.č. 524/2 o výměře 216 m2 v k.ú. a obci Šindelová formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Šindelová, se sídlem Šindelová č.p. 117, Kraslice, PSČ 358 01, 
IČO 00259632, zastoupenou panem Jaroslavem Bendou, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Šindelová

- 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: 26.05.2014

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


44. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 685/8, 733/1, 736/3 a část pozemku p.č. 685/1 
v k.ú. Dolní Dolní Rychnov z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Dolní Rychnov 
a bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 725 v k.ú. Dolní Rychnov z majetku obce Dolní Rychnov 
do majetku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 46/01/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 685/8 o výměře 1234 m2, 733/1 
o výměře 159 m2, 736/3 o výměře 52 m2 a část pozemku p.č. 685/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1055-41/2013  z původního pozemku p.č. 685/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 685/16 o výměře 1444 m2 v k.ú. a obci Dolní Rychnov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Dolní Rychnov, se sídlem Revoluční 303, Dolní Rychnov, PSČ 356 04, IČO 00573132, zastoupenou paní Annou Klímovou, starostkou obce (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 obce Dolní Rychnov


- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 
p.č. 685/8 o výměře 1234 m2, 733/1 o výměře 159 m2, 736/3 o výměře 52 m2 a část pozemku p.č. 685/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1055-41/2013  z původního pozemku p.č. 685/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 685/16 o výměře 1444 m2 v k.ú. a obci Dolní Rychnov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Dolní Rychnov, 
se sídlem Revoluční 303, Dolní Rychnov, PSČ 356 04, IČO 00573132, zastoupenou paní Annou Klímovou, starostkou obce (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 obce Dolní Rychnov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 725, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1055-41/2013  z původního pozemku p.č. 725 
a označena jako jeho díl "a" o výměře 234 m2 v k.ú. a obci Dolní Rychnov formou darovací smlouvy mezi obcí Dolní Rychnov, se sídlem Revoluční 303, Dolní Rychnov, PSČ 356 04, IČO 00573132, zastoupenou paní Annou Klímovou, starostkou 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 Dolní Rychnov 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


45. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 21/2 
v k.ú. Dolina u Krajkové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 47/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 21/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 116-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 21/2 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 21/7 o výměře 167 m2 v k.ú. Dolina u Krajkové a obci Krajková formou darovací smlouvy mezi obcí Krajková, se sídlem Krajková 295, Krajková, 
PSČ 357 08, IČO 00259411, zastoupenou Ing. Romanem Šístkem, 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 Krajková 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: 26.05.2014



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


46. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku st. p.č. 37 
v k.ú. Lesík

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 48/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku st.p.č. 37, která byla oddělena geometrickým plánem č. 234-41/2013 z původního pozemku st.p.č. 37 
a označena jako jeho díl "a" o výměře 32 m2 v k.ú. Lesík a obci Nejdek formou kupní smlouvy mezi paní Marcelou Filčákovou, bytem Lesík 7, PSČ 362 21 Nejdek (jako prodávající na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé) za cenu 4.800,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Marcely Filčákové do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 28.04.2014

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


47. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 4765 v k.ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 49/01/14

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku st.p.č. 4765 
o výměře 376 m2 v k.ú. Aš formou kupní smlouvy mezi městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01  Aš, IČO 00253901 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 300,-- Kč/m2, 
tj. celkem 112.800,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví města Aš do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


48. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.č. 431,  p.č. 430/34 a p.č. 430/36  v k.ú. Habartov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 50/01/14


- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej níže uvedených nemovitostí:

- pozemek p.č. 431 o výměře 209 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 415, občanská vybavenost, 
- pozemek p.č. 430/34 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž, 
- pozemek p.č. 430/36 o výměře 1977 m2, ostatní plocha, zeleň, 

vše v k.ú. Habartov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem 
pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“, příspěvkovou organizací, se sídlem Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov, IČO 72046881 (jako prodávající straně jedné) a společností Royal Golf Shop, s.r.o., 
se sídlem Anglická 182/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 26411032 (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 1.100.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí + 44.000,-- Kč za daň z nabytí nemovitosti, tj. celkem 1.145.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Royal Golf Shop, s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „SOKOLÍK“, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jí podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 02.06.2014

Zodpovídá:
Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvková organizace


49. Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Kolová, z vlastnictví České republiky, do vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 51/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 513/1 o výměře 10245 m2 v k.ú. Kolová z vlastnictví České republiky 
do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti České republice - Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemku p.č. 513/1 o výměře 10245 m2 v k.ú. Kolová

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


50. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny a zapojeného porostu dřevin rostoucích na pozemku 
p.p.č. 2846/2 v k.ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 52/01/14

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 2846/2 v k.ú. Aš, v areálu Dětského domova Aš, z důvodu zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců pohybujících se na zahradě dětského domova

- souhlasí s pokácením zapojeného porostu dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2846/2 v k.ú. Aš, v areálu Dětského domova Aš, z důvodu realizace akce „Zahradní úpravy Na Vrchu – sanace a revitalizace zahrady a lesoparku“

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

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


51. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 538 v k.ú. Lipová u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 53/01/14

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 538 v k.ú. Lipová u Chebu ve vlastnictví Karlovarského kraje z důvodu výstavby nového chodníku v rámci stavby „Chodník při silnici III/21413 Lipová“

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

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


52. Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 142/82 a p.p.č. 142/26 
v k.ú. Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 54/01/14

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 142/82 a 2 ks dřevin rostoucích 
na pozemku p.p.č. 142/26 v k.ú. Mariánské Lázně, z důvodu zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců pohybujících se v okolí Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvkové organizace

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně jako protihodnoty za vzniklé náklady spojené s kácením

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

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 





53. Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1399 v k.ú. Vernéřov u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 55/01/14

- souhlasí s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1399 v k.ú. Vernéřov u Aše 
ve vlastnictví Karlovarského kraje z důvodu legalizace zpevněných ploch před garážemi a stávajícího sjezdu k bývalému rekreačnímu středisku v rámci stavby „Stavební úpravy bývalého rekreačního střediska TOS ve Vernéřově“

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

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


54. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.07.2013 do 31.12.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 56/01/14

- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.07.2013 do 31.12.2013, dle návrhu

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


55. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných 
k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 57/01/14

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje předaných 
k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé 
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.07.2013 do 31.12.2013, dle návrhu

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




56. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování přepravního kontejneru ve správě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace ČR - Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 58/01/14

- souhlasí s výjimkou z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení 
s přepravním kontejnerem, svěřeným do správy organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje darování nepotřebného přepravního kontejneru v pořizovací hodnotě 1.538.386,-- Kč, v zůstatkové hodnotě 11.382,-- Kč, rok pořízení 2003, který byl svěřen do správy organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem zastoupené Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárcem na straně jedné) a ČR – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje (jako obdarovaným na straně druhé), dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 26.05.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


57. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 59/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neposkytnout v roce 2014 finanční příspěvky na hospodaření v lesích na dotační podtitul D.b. – vyklizování nebo přibližování dříví koněm

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, schválit rozdělení finančních příspěvků na hospodaření v lesích v celkové výši 9.000.000,-- Kč dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1.

Termín kontroly: 26.05.2014

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


58. Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“, příspěvek kraje městu Nejdek v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 60/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení finanční příspěvek kraje 
městu Nejdek na akci „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ v maximální výši povoleného limitu v režimu de minimis  200.000,--  eur. 
Pokud bude v mezidobí do schválení a vyplacení příspěvku kraje městu Nejdek do registru de minimis  zanesena další podpora, bude příspěvek kraje o tuto částku krácen.

Termín kontroly: 24.03.2014

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


59a. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Průzkum a studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin"  
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 61/01/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Průzkum a studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin“

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: 
- člen: Ing. Vít Venhoda		- náhradník: DiS. Martin Chochel
- člen: Ing. Irena Šteflová    		- náhradník: Jiří Kvak 
- člen: Ing. Petr Uhříček		- náhradník: Ing. Pavel Růžička

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
- člen: Ing. Václav Jakubík		- náhradník: Ing. Václav Živný 
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: JUDr. Martin Havel		- náhradník: Hana Hozmanová
- člen: Ing. Josef Hora			- náhradník: Mgr. Dalibor Blažek
- člen: Ing. Vít Venhoda		- náhradník: DiS. Martin Chochel
- člen: Ing. Petr Uhříček		- náhradník: Ing. Pavel Růžička

Termín kontroly: 28.04.2014

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


59b. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Laboratoř chemie – vybavení laboratorními přístroji“ příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 62/01/14

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"), na veřejnou zakázku ,,Laboratoř chemie – vybavení laboratorními přístroji" vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, kdy se v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona zadávací řízení ruší 
z důvodu, že zadavatel zjistil, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, spočívající v tom, 
že hodnocené nabídky překročily maximálně přípustné limity dané rozpočtem projektu pro investiční 
a neinvestiční část

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

Termín kontroly: 04.08.2014

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


59c. Program obnovy venkova - aktualizace pravidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 63/01/14

- souhlasí s předloženým návrhem Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na Program obnovy venkova

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

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


59d. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky st.p.č. 3450, 
st.p.č. 5422 a p.p.č. 1578/11 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 64/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
st.p.č. 3450 o výměře 985 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 2053, stavba 
pro výrobu a skladování, pozemku st.p.č. 5422 o výměře 33 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba a pozemku p.p.č. 1578/11 o výměře 1119 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. 
a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi společností ON Servis Cheb s.r.o., se sídlem Jakubská 386/9, PSČ 350 02 Cheb,  IČO 29114691, zastoupenou Jiřím Jarolímem, jednatelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 
4.000.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví společnosti ON Servis Cheb s.r.o., 
do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 06.10.2014

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

59e. Postup ve věci platebních výměrů k projektům CZ.1.09/3.1.00/07.00014 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa a CZ.1.09/3.1.00/19.00524 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 65/01/14

- bere na vědomí informaci o doručených platebních výměrech k projektům CZ.1.09/3.1.00/07.00014 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa 
a CZ.1.09/3.1.00/19.00524 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa, dále jen "platební výměry"
-	informaci o přípravě žádostí o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále dle návrhů 
a realizaci veškerých kroků související s podáním žádostí včetně úhrady správních poplatků

- ukládá Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit převod finančních prostředků na úhradu konečných odvodů za porušení rozpočtové kázně po nabytí právní moci platebních výměrů Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

-	podat odvolání proti platebním výměrům ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebních výměrů a realizovat veškeré kroky související s podáním odvolání podle postupu uvedeného v návrhu, a to nejpozději do 06.02.2014 respektive 08.02.2014
-	odvést konečnou výši odvodů ve stanovené lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci platebních výměrů na účet Regionální rady soudržnosti Severozápad

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

Termín kontroly: 24.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
Mgr. Martina Vránová, zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru kontroly
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


59f. Poskytnutí daru společnosti Nari models, spol. s r. o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 66/01/14

- souhlasí s poskytnutím daru společnosti Nari models, spol. s r. o., ve výši 27.000,-- Kč na financování cen pro vítěze Mezinárodní pěvecké soutěže Diamond΄s voice

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem 
a Nari models, spol. s r. o., ve výši 27.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru






59g. Revokace usnesení RK 1303/12/13 projekt ,,ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 67/01/14

- revokuje usnesení rady kraje č. RK 1303/12/13 ze dne 18.12.2013 - Projekt ,,ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb", a to tak, že ruší část usnesení: 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 a nahrazuje jej novým textem: 100 % celkových uznatelných nákladů 15.000.000,-- Kč, max. možná výše získaných způsobilých výdajů v rámci projektu zakládajícího veřejnou podporu činí 
37 % to je 5.550.000,-- Kč; nezpůsobilé výdaje činí 9.450.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraj s revokovaným usnesením

Termín kontroly: 07.04.2014

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


