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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 3. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 27. ledna 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:10 do 10:40 hodin 


Přítomni:   	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (od 8:17 hodin)
(celkem 9 radních)  	
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva	
Další zúčastnění:	Ing. Divišová, Ing. Trantinová, Ing. Uhříček, Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc.
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.1.2014
RK 68/01/14
2.
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.2.2014
RK 69/01/14
3.
Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci “Záchranný kruh“ v roce 2014
RK 70/01/14
4.
Rozpočtové změny
RK 71/01/14
5.
Úprava znění článku V., komentáře Rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
RK 72/01/14
6.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II – Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. KK 00136/2012-00
RK 73/01/14
7.
Schválení zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného a ukončeného díla: "Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545"
RK 74/01/14
8.
Schválení zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného a ukončeného díla: "Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G – Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov"
RK 75/01/14
9.
Uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy
RK 76/01/14
10.
Veřejný příslib objednání dopravy na revitalizovaném úseku regionální dráhy 144 v úseku Horní Slavkov, Kounice – Horní Slavkov
RK 77/01/14
11.
Nové vzory smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě a související sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji

RK 78/01/14
12.
Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv, v souvislosti s dostavbou vodovodu a kanalizace Boží Dar – osada Klínovec, v silničních pozemcích 
v majetku Karlovarského kraje
RK 79/01/14
13.
Souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti Karlovarského kraje drážní dopravou hrazenou z prostředků Plzeňského kraje
RK 80/01/14
14.
Projekt "OPPI - Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje", akce č. 4332 - ukončení projektu
RK 81/01/14
15.
Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji – II. etapa Slavkovský les 
a zhodnocení potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje 
RK 82/01/14
16.
Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2014
RK 83/01/14
17.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – finanční plán na rok 2014
RK 84/01/14
18.
Revokace usnesení č. RK 719/08/13 ze dne 5.8.2013 - Zajištění 
ekonomicko-analytických činností, případně kontrolních činností, týkajících 
se právnických osob založených Karlovarským krajem
staženo
19.
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Gymnázium Ostrov 
– vybavení pro 3D laboratoř“ pro část A „Gymnázium Ostrov – vybavení 3D projekcí“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
RK 85/01/14
20.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: "Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku - elektrotechnické laboratoře a elektrotechnické dílny“
- 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 hodnocení nabídek
RK 86/01/14
21.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: "Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku - gastroúsek“
- 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 hodnocení nabídek
RK 87/01/14
22.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: "Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku - strojírenský úsek“
- 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 hodnocení nabídek
RK 88/01/14
23.
Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na nákup stavebnic Merkur realizovaný Karlovarským krajem
RK 89/01/14
24.
Podání Mgr. Václava Richtera 
RK 90/01/14
25.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 220/1 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
RK 91/01/14
26.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. III/2086 včetně části pozemku p.č. 693/1 a pozemku p.č. 694 
v k.ú. Pila 
RK 92/01/14
27.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 345/1 v k.ú. Třebeň

RK 93/01/14
28.
Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 129/1 v k.ú. Stará Role a p.p.č. 1747/1 v k.ú. Nejdek
RK 94/01/14
29.
Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 01.07.2013 do 31.12.2013
RK 95/01/14
30.
Souhlas s ponecháním finančních prostředků z výkupu kovového šrotu příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
RK 96/01/14
31.
Vyjádření k oznámení záměru „I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35 - 22,83)“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
RK 97/01/14
32a)
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ a příprava nového zadávacího řízení - 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 98/01/14
32b)
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ a příprava nového zadávacího řízení - 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 99/01/14
32c)
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov: "Gymnázium Ostrov - vybavení pro 3D laboratoř“ v rámci realizace projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji"
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komice pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 100/01/14
32d)
Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech: "Rekonstrukce 
a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla“
- 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 hodnocení nabídek
RK 101/01/14
32e)
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech
RK 102/01/14
32f)
Partnerství příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov v projektu společnosti COMTES FHT a.s. CZ. 1.07/2.3.00/45.0012 „Badatelská výuka 
a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství“
RK 103/01/14
32g)
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vybavení dvou chemických laboratoří včetně zázemí“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
RK 104/01/14
32h)
Projekt "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" - schválení návrhu Smlouvy o dílo na realizaci stavby





RK 105/01/14
32ch)
Informace o průběhu plnění předmětu zakázky "Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši" v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o." 
RK 106/01/14










Mgr. Jaroslav Borka, v z.
hejtmana 
Karlovarského kraje

Bc. Miloslav Čermák v. r.
náměstek hejtmana
 	

































	      
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- Bohuslavu Hajskou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 32a)		Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ a příprava nového zadávacího řízení - 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

bod č. 32b)	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ a příprava nového zadávacího řízení - 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

bod č. 32c)		Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov: "Gymnázium Ostrov - vybavení pro 3D laboratoř“ v rámci realizace projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komice pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 32d)		Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech: "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla“
- 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 hodnocení nabídek

bod č. 32e)		Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla“ příspěvkové organizace První české gymnázium 
v Karlových Varech

bod č. 32f)	Partnerství příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov v projektu společnosti COMTES FHT a.s. CZ. 1.07/2.3.00/45.0012 „Badatelská výuka 
a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství“



bod č. 32g)	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vybavení dvou chemických laboratoří včetně zázemí“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“

bod č. 32h)      Projekt "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" - schválení návrhu
                         Smlouvy o dílo na realizaci stavby

bod č. 32ch)  Informace o průběhu plnění předmětu zakázky "Zpracování projektové dokumentace 
pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši" v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o."

Staženo z programu:

bod č. 18)         Revokace usnesení č. RK 719/08/13 ze dne 5.8.2013 – Zajištění ekonomicko-analytických činností, případně kontrolních činností, týkajících se právnických osob založených Karlovarským krajem



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.1.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 68/01/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.1.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.2.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 69/01/14

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.2.2014:

A.         Volba návrhové komise
B.         Volba ověřovatelů zápisu
C.         Schválení programu jednání
1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.2.2014
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 2.12.2013 do 16.1.2014
3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
4.	Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
5.	Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
6.	Zpráva Finančního výboru
7.	Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
8.	Zpráva Kontrolního výboru
9.	Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
10.	Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
11.	Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ - schválení finančního krytí 
             a předložení žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad
12.	Investice v Nemocnici Sokolov v roce 2014 – schválení odůvodnění účelnosti veřejných zakázek 
13.	Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
14.	Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci “Záchranný kruh“ v roce 2014
15.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013
16.	Informace v souvislosti s proplácením cestovních náhrad členům zastupitelstva
17.	Úprava znění čl. V., komentáře Rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
18.	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2014
19.	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 
20.	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
21.	Žádost Farní charity Aš, IČO 64839991, se sídlem Mikulášská 9, 352 01 Aš, o prominutí odvodu 
             za porušení rozpočtové kázně
22.	Vyhodnocení Krajské koncepce BESIP do roku 2012
23.	Program obnovy venkova 2014 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4
24.	Program obnovy venkova - aktualizace pravidel
25.	Prodloužení termínu realizace a předložení podkladů k vyúčtování projektu "Cyklostezka 
             Cheb - Waldsassen III. etapa"
26.	Projekt "Cyklostezka Ohře III - Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary" 
             - schválení finančního krytí projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace
27.	Poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací Asociaci nevládních
             neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s., v roce 2014
28.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok
2012/2013
29.	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013 - stav 
             k 31. prosinci 2013
30.	Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2013
             do 31. prosince 2013
31.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
32.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2014
33.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze
projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa 
- přístavba západního křídla“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech
34.	Petice pro podporu a zachování "Gymnázia a obchodní akademie Chodov"
35.	Petice za zachování Střední průmyslové školy Loket
36.	Příspěvky subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
37.	Změna pravidel odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu pro poskytování
             příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje
38.	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
39.	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 
             - smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze
             projektu
40.	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
             - smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraj na financování přípravné fáze projektu
41.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 4765 v k.ú. Aš
42.	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
43.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku st.p.č. 37 
v k.ú. Lesík
44.	Bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 4068/1 a p.p.č. 4934/5 v k.ú. Jáchymov z majetku města
             Jáchymov do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 5262/2 
             a p.p.č. 5183/3 v k.ú. Jáchymov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Jáchymov
45.	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 bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 882/1 
             v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Vysoká Pec
46.	Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 708/4 v k.ú. Brť z majetku obce Otročín do majetku
             Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 717/1 v k.ú. Brť z majetku
             Karlovarského kraje do majetku obce Otročín
47.	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 bezúplatný převod pozemků 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
48.	Bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 900/2 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu z majetku obce Tři Sekery
do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 365/4 v k.ú. Plánská
Huť z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Tři Sekery
49.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 21/2 
             v k.ú. Dolina u Krajkové
50.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 573/3 
             v k.ú. Mýtinka u Poustky
51.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 916/6 
             v k.ú. Otročín
52.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 507/11 
             v k.ú. Olšová Vrata
53.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemků p.p.č. 1642/41 
             a p.p.č. 1712/14 v k.ú. Stanovice
54.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1441/1
             v k.ú. Nežichov
55.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1119/1
             v k.ú. Hrušková
56.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1097/1 
             v k.ú. Stráž nad Ohří
57.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 3189/2 
             v k.ú. Bečov nad Teplou 
58.	Bezúplatný převod pozemků 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 
59.	Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Kolová z vlastnictví České republiky
             do vlastnictví Karlovarského kraje
60.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.č. 431,  p.č. 430/34 a p.č. 430/36  
             v k.ú. Habartov
61.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1690/1 v k.ú. Krásná
62.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 419/9 v k.ú. Kostrčany
63.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 299/1 
v k.ú. Nové Kounice
64.	Majetkoprávní vypořádání movitého a nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem a městem
             Cheb
65.	Darování vitrín ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených do správy Galerie výtvarného umění 
             v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, městu Ostrov
66.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování přepravního kontejneru ve správě
             Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Hasičskému
             záchrannému sboru Karlovarského kraje
67.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
68.	"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"

69.	Různé

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


3. Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci “Záchranný kruh“ v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 70/01/14

- souhlasí s poskytnutím příspěvku a předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů vynaložených na zajištění provozu a rozvoje regionálního bezpečnostního portálu a na vzdělávání a související aktivity v rámci Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ v období roku 2014 ve výši 530.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení poskytnutí příspěvku a předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů vynaložených 
na zajištění provozu a rozvoje regionálního bezpečnostního portálu a na vzdělávání a související aktivity 
v rámci Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ v období roku 2014 ve výši 530.000,-- Kč

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


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 71/01/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 10/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji ve výši 15.439.989,65 Kč (zůstatek 2013) do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Karlovarského kraje Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji. Projekt je realizován a financován 
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Rozpočtovou změnu č. 11/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 130.683,59 Kč (neinvestiční prostředky) 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. 12/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji (OP LZZ VII.) ve výši 798.599,94 Kč (zůstatek 2013) 
do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 78.000,-- Kč k zajištění mzdových výdajů projektu

Rozpočtovou změnu č. 13/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ VI.) ve výši 2.149.588,25 Kč (zůstatek 2013) 
do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 20.000,-- Kč k zajištění mzdových výdajů projektu

Rozpočtovou změnu č. 14/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ VIII.) ve výši 7.906.210,49 Kč (zůstatek 2013) do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 
3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 19.200,-- Kč k zajištění mzdových výdajů projektu

Rozpočtovou změnu č. 15/2014 
- zapojení financování zvláštního účtu projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.) ve výši 9.143,43 Kč (zůstatek 2013) do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování výdajů přímo souvisejících s realizací projektu a zároveň přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 5.000,-- Kč z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce, projekt je realizován 
a financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 16/2014 
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2013 ve výši 12.000,-- Kč  (nevyčerpané prostředky určené na mzdové výdaje) do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů projektu Karlovarského kraje Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ VIII.) financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 
3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 17/2014
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2013 ve výši 64.909,11 Kč do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko          

Rozpočtovou změnu č. 18/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje 
ČR-Bavorsko ve výši 220.974,60 Kč (zůstatek 2013) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Technická pomoc 
na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Bavorsko         

Rozpočtovou změnu č. 19/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje 
ČR–Sasko ve výši 87.218,12 Kč (zůstatek 2013) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 

Rozpočtovou změnu č. 20/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 
868.736,24 Kč (zůstatek 2013) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ke krytí výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje, schváleného k realizaci a financování v rámci programu Leonardo da Vinci 
– projekty mobility Programu celoživotního učení

Rozpočtovou změnu č. 21/2014
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2013 do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 32.402,48 Kč ke krytí výdajů na cestovné 
a do odboru vnitřních záležitostí ke krytí výdajů na nákup pohonných hmot ve výši 4.124,69 Kč. Tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.         

Rozpočtovou změnu č. 22/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu K3 (Karlovarská karta) do rozpočtu Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 285.573,-- Kč (zůstatek 2013) 
na dodatečné výdaje ukončeného projektu K3 (Karlovarská karta), který byl připravován k realizaci 
a financování v rámci ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost 
a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 23/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 12.000,-- Kč do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení penále z prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu Informovanost a publicita globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2

Rozpočtovou změnu č. 24/2014
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2013 do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 95.800,-- Kč  na pokrytí výdajů spojených s připojením odběrného místa k distribuční soustavě vysokého napětí, plnění na základě nově uzavřené smlouvy s firmou ČEZ, ev. č. VZ 019/2011, v souvislosti s akcí Revitalizace objektu Císařských lázní

Rozpočtovou změnu č. 25/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Cyklostezka Ohře II. (akce č. 4040) ve výši 
13.794.041,37 Kč (zůstatek 2013) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů spojených s realizací projektu a zároveň přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
± 167.000,-- Kč na úhradu nájemného souvisejícího s realizací. Projekt je realizován a financován v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu. 

Rozpočtovou změnu č. 26/2014
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2013:
	projekt Cyklostezka Ohře II. (akce č. 4040) ve výši 20.534,32 Kč (zůstatek 2013) do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu nájemného souvisejícího s realizací projektu Cyklostezka Ohře II. v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 
	projekt Cyklostezka Ohře III. (akce č. 4046) ve výši 43.120,49 Kč (zůstatek 2013) do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu nájemného souvisejícího s realizací projektu Cyklostezka Ohře II. 

Rozpočtovou změnu č. 27/2014
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 
ve výši 275.000,-- Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje jako neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

•	Střední zdravotnickou školu a VOŠ zdravotnickou Karlovy Vary         100.000,-- Kč 
•	Hotelovou školu Mariánské Lázně                                                       	75.000,-- Kč
•	Střední odborné učiliště Toužim                                                           	50.000,-- Kč
•	Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov         	25.000,-- Kč  
•	Gymnázium Cheb    						         	25.000,-- Kč 
	a pro obecní školy v celkové výši 225.000,-- Kč, a to:
•	Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní				12.500,-- Kč
•	Základní škola Aš, Kamenná 152		            			12.500,-- Kč
•	Základní škola Hranice, Husova 414                              			12.500,-- Kč
•	Základní škola Skalná							25.000,-- Kč
•	Základní škola Chodov, Školní 697		            			25.000,-- Kč
•	Základní škola Rotava				            			12.500,-- Kč
•	Základní škola J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov                     		12.500,-- Kč
•	Základní škola a mateřská škola Plesná			 		12.500,-- Kč
•	Základní škola Luby					 		12.500,-- Kč
•	Základní škola Chodov, Husova 788			 		12.500,-- Kč
•	Základní škola Chodov, Komenského 273		 		75.000,-- Kč 

Finanční prostředky jsou určeny na finanční podporu k získání odborné kvalifikace učitelů základních škol a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 28/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 25.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje První české gymnázium v Karlových Varech na udržitelnost projektů „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v Karlových Varech (CZ.1.07/1.3.11/02.0003)“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v Karlových Varech (CZ.1.07/1.3.11/02.0004)“.

Rozpočtovou změnu č. 29/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 25.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na udržitelnost projektů „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu (CZ.1.07/1.3.11/02.0007)“ a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu (CZ.1.07/1.3.11/02.0008)“.

Rozpočtovou změnu č. 30/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.880.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů včetně provozních ve školství v období I. čtvrtletí 2014 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 31/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 25.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek 
pro Sdružení obětí nacismu na celoroční činnost sdružení.

Termín kontroly: 10.03.2014

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


5. Úprava znění článku V.,  komentáře Rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 72/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

V bodě 2) se na konec odstavce doplňuje text: „kromě přesunů finančních prostředků převyšujících 
v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč (viz bod 6)“

V bodě 4) se na konec odstavce doplňuje text: „kromě přesunů finančních prostředků převyšujících 
v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč (viz bod 6)“

Bod 6) se ruší

Bod 7) se přečíslovává na „ bod 6)“ a za slova „vyhrazeno provádět“ se vkládá text
 „ - rozpočtové změny týkající se zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu Karlovarského kraje
- rozpočtové změny týkající se zapojování financování z fondu budoucnosti, fondu rezerv a rozvoje 
a fondu řízení likvidity nad rámec schváleného rozpočtu 
- rozpočtové změny, kterými se provádí přesun finančních prostředků převyšující v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč
o	s výjimkou zapojování dotací z veřejných rozpočtů do rozpočtu Karlovarského kraje (viz bod 5) 
o	s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů v rámci schváleného
 	rozpočtu kraje (viz bod 3) 
o	a s výjimkou převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené
 	příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle § 59 odst. (1) písm. i) zákona č. 129/2000 Sb, 
	o krajích, ve znění pozdějších předpisů). 
Dále je Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhrazeno provádět“

Nové znění článku V. bude následující:

Čl. V. Změny rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014

	Zastupitelstvu Karlovarského kraje se v rámci schvalování rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 předkládá ke schválení návrh zmocnění Rady Karlovarského kraje a jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje k provádění změn rozpočtu takto:

1) přesuny v rámci kapitoly (odboru)

	Rozpočet výdajů Karlovarského kraje byl Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválen 
pro jednotlivé kapitoly (odbory) v členění na běžné a kapitálové výdaje, případně na příspěvky příspěvkovým organizacím. Přesuny mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel, která jsou přílohou č. 1A tohoto materiálu. Vedoucí jednotlivých odborů mají ve své kompetenci požádat ekonomický odbor o přesun mezi položkami v rámci kapitoly, pokud nedojde ke snížení či zvýšení výdajů v rámci kapitoly a přesunu mezi běžnými a investičními výdaji. Tyto změny (přesuny) budou prováděny ekonomickým odborem technicky a nebude se tudíž jednat o rozpočtové změny ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2) přesuny v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji  

	Přesuny v rámci rozpočtu jedné kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními a k těmto Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje 
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje, kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč (viz bod 6)

 3) přesuny v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU 

Přesuny v rámci rozpočtu jedné kapitoly mezi běžnými a investičními výdaji v souvislosti 
s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU budou z důvodu zjednodušení a zrychlení agendy prováděny jako přesun mezi položkami v rámci jednotlivých odborů, nebude se tudíž jednat 
o rozpočtové změny ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě bude postup stejný jako v bodě 1).

4) přesuny mezi kapitolami (odbory)

	Přesuny mezi kapitolami (odbory) rozpočtu budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními a k těmto Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje, kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč (viz bod 6)	

5) rozpočtová opatření prováděná z důvodu přijetí dotací ze státního rozpočtu

	Zapojování příjmů z průběžně poskytovaných dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 2014 bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními. K těmto Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje 
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje.

6) změny vyhrazené Zastupitelstvu Karlovarského kraje

Zastupitelstvu Karlovarského kraje je vyhrazeno provádět 
- rozpočtové změny týkající se zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu Karlovarského kraje
- rozpočtové změny týkající se zapojování financování z fondu budoucnosti, fondu rezerv a rozvoje 
a fondu řízení likvidity nad rámec schváleného rozpočtu
- rozpočtové změny, kterými se provádí přesun finančních prostředků převyšující v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč
o	s výjimkou zapojování dotací z veřejných rozpočtů do rozpočtu Karlovarského kraje (viz bod 5) 
o	s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů v rámci schváleného
 	rozpočtu kraje (viz bod 3) a 
o	s výjimkou převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené
 	příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle § 59 odst. (1) písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., 
	o krajích, ve znění pozdějších předpisů). 

          Dále je Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhrazeno provádět veškeré změny vyhrazené zastupitelstvu kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Termín kontroly: 10.03.2014

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


6. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. KK 00136/2012-00

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 73/01/14

- schvaluje znění Dodatku č. 1, kterým se přesouvají finanční prostředky mezi kapitolami schváleného rozpočtu Smlouvy o realizaci grantového projektu ev. č. KK 00136/2012-00 v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a Základní školou Lomnice, okres Sokolov

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se přesouvají finanční prostředky mezi kapitolami schváleného rozpočtu Smlouvy o realizaci grantového projektu ev. č. KK 00136/2012-00 v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a Základní školou Lomnice, okres Sokolov

Termín kontroly: 24.03.2014

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


7. Schválení zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného 
a ukončeného díla: "Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 74/01/14

- schvaluje zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného 
a ukončeného díla: "Revitalizace nemocnice v Sokolově - Nemocnice pavilon D - Stavební úpravy objektu - Rehabilitace Sokolov, Slovenská č.p. 545" pro uživatele díla = nájemce nemocnice v Sokolově Nemos Sokolov s.r.o.

Termín kontroly: 24.03.2014

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

8. Schválení zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného 
a ukončeného díla: "Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G – Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 75/01/14

- schvaluje zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného 
a ukončeného díla "Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy pavilonu G – Ředitelství, Slovenská č.p. 545, Sokolov" pro uživatele díla = nájemce nemocnice v Sokolově Nemos Sokolov s.r.o.

Termín kontroly: 28.04.2014

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


9. Uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích II. a III. třídy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 76/01/14

- schvaluje příkazní smlouvu k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích 
II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje uzavření příkazní smlouvy k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel 
na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje se společností Centrum služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

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


10. Veřejný příslib objednání dopravy na revitalizovaném úseku regionální dráhy 144 v úseku Horní Slavkov, Kounice – Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 77/01/14

- deklaruje veřejný příslib, že v případě provedení opravy trati č. 144 v úseku mezi zastávkami Horní Slavkov, Kounice - Horní Slavkov se Karlovarský kraj zavazuje objednat na tomto opraveném úseku trati dopravní výkony navazující na dopravní výkony v již provozovaném úseku Krásný Jez - Horní Slavkov, Kounice v roce 2014, dle návrhu

- schvaluje text dopisu adresovaný generálnímu řediteli Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Ing. Jiřímu Kolářovi, PhD., ve věci žádosti o provedení revitalizace části regionální dráhy 144 v úseku Horní Slavkov, Kounice - Horní Slavkov

Termín kontroly: 02.06.2014

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




11. Nové vzory smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě a související sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 78/01/14

- schvaluje znění nových vzorů smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí, zpracovaných na základě zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), účinného od 1. ledna 2014

- ruší Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, platný dle usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 300/04/13 ze dne 8.4.2013

- schvaluje nový Sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 24.03.2014

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


12. Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv, v souvislosti s dostavbou vodovodu a kanalizace 
Boží Dar – osada Klínovec,  v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 79/01/14

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti 
s dostavbou vodovodu a kanalizace Boží Dar – osada Klínovec na polovinu z původně stanovené částky

Termín kontroly: 24.03.2014

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


13. Souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti Karlovarského kraje drážní dopravou hrazenou 
z prostředků Plzeňského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 80/01/14

- souhlasí se zajištěním dopravní obslužnosti Karlovarského kraje drážní dopravou hrazenou z prostředků Plzeňského kraje v roce 2014, dle návrhu

- pověřuje Mgr. Vladimíra Malého odesláním souhlasu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 28.04.2014

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

14. Projekt "OPPI - Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje", akce č. 4332 - ukončení projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 81/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení ukončení projektu 
"OPPI - Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje", akce č. 4332

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


15. Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji – II. etapa Slavkovský les a zhodnocení potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 82/01/14

- bere na vědomí Koncepci běžeckého lyžování v Karlovarském kraji - II. etapa Slavkovský les 
a zhodnocení potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Koncepci běžeckého lyžování 
v Karlovarském kraji - II. etapa Slavkovský les a zhodnocení potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje

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


16. Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 83/01/14

- schvaluje Krajský program prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2014

- schvaluje žádost Karlovarského kraje o státní účelovou dotaci na realizaci projektu "Karlovarský kraj bezpečně online"

- schvaluje minimální spoluúčast Karlovarského kraje ve výši 10 % z celkových nákladů na projekt "Karlovarský kraj bezpečně online"

Termín kontroly: 26.05.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


17. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – finanční plán na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 84/01/14

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

- konstatuje, že nesouhlasí s představenstvem předloženým finančním plánem Karlovarské krajské nemocnice a.s., na rok 2014

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., přepracovat finanční plán na rok 2014, zapracovat do něj soubor opatření vedoucích k vyrovnanému hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s., a předložit jej jedinému akcionáři nemocnice do 28.2.2014

- 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.


18. Revokace usnesení č. RK 719/08/13 ze dne 5.8.2013 - Zajištění ekonomicko-analytických činností, případně kontrolních činností, týkajících se právnických osob založených Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


19. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Gymnázium Ostrov – vybavení 
pro 3D laboratoř“ pro část A „Gymnázium Ostrov – vybavení 3D projekcí“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 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 85/01/14

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"), na veřejnou zakázku „Gymnázium Ostrov 
– vybavení pro 3D laboratoř“ pro část A „Gymnázium Ostrov – vybavení 3D projekcí“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, kdy se v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. e) zákona tato část zadávacího řízení ruší z důvodu, že zadavatel obdržel pro část A pouze jedinou nabídku

- jmenuje do komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium Ostrov – vybavení pro 3D laboratoř“ pro část B „Gymnázium Ostrov – vybavení tablety a pracovními stanicemi 3D“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov dalšího náhradníka Josefa Murča

- ukládá Mgr. Jaroslavu Šafránkovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, realizovat činnosti spojené se zrušením části zadávacího řízení

Termín kontroly: 04.08.2014

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




20. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - elektrotechnické laboratoře a elektrotechnické dílny“
- 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 hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 86/01/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku 
- elektrotechnické laboratoře a elektrotechnické dílny" rozdělenou na část 1 - elektrotechnické laboratoře 
a část 2 - elektrotechnické dílny

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - elektrotechnické laboratoře a elektrotechnické dílny" rozdělenou na část 1 - elektrotechnické laboratoře a část 2 - elektrotechnické dílny

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Bc. Tomáš Mašek		- náhradník: Ing. Jan Homolka 
- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec		- náhradník: Ing. Olga Písecká 
- člen: Ing. Václav Hanzlík		- náhradník: Ing. Jan Hurtečák

- jmenuje složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: MUDr. Jan Svoboda	 	- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: pan Lukáš Pokorný		- náhradník: pan František Jurčák
- člen: Ing. Pavel Paprsek		- náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec		- náhradník: Mgr. Bc. Tomáš Mašek
- člen: Ing. Jan Homolka		- náhradník: Ing. Libor Haas

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

Termín kontroly: 02.06.2014

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


21. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - gastroúsek“
- 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 hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 87/01/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku 
- gastroúsek"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - gastroúsek"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Bc. Tomáš Mašek		- náhradník: Ing. Jan Homolka 
- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec		- náhradník: Ing. Olga Písecká 
- člen: Kateřina Krutinová		- náhradník: Ing. Libor Haas

- jmenuje složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: MUDr. Jan Svoboda	 	- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: pan Lukáš Pokorný		- náhradník: pan František Jurčák
- člen: Ing. Pavel Paprsek		- náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec		- náhradník: Mgr. Bc. Tomáš Mašek
- člen: Ing. Jan Homolka		- náhradník: Ing. Libor Haas

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

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


22. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - strojírenský úsek“
- 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 hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 88/01/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku 
- strojírenský úsek"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - strojírenský úsek"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Bc. Tomáš Mašek		- náhradník: Ing. Dagmar Hronešová 
- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec		- náhradník: Ing. Olga Písecká 
- člen: Ing. Jan Homolka		- náhradník: Ing. Libor Haas

- jmenuje složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: MUDr. Jan Svoboda	 	- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: pan Lukáš Pokorný		- náhradník: pan František Jurčák
- člen: Ing. Pavel Paprsek		- náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec		- náhradník: Mgr. Bc. Tomáš Mašek
- člen: Ing. Jan Homolka		- náhradník: Ing. Libor Haas

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

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


23. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na nákup stavebnic Merkur realizovaný Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 89/01/14

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisů rady kraje č. PR 01/2014 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na nákup stavebnic Merkur v celkové hodnotě cca 1.000.000,-- Kč včetně DPH, které jsou určeny středním školám zřizovaným Karlovarským krajem

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré kroky související s nákupem stavebnic Merkur a s jejich předáním příspěvkovým organizacím

Termín kontroly: 24.03.2014

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


24. Podání Mgr. Václava Richtera 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 90/01/14

- bere na vědomí sdělení Mgr. Václava Richtera ze dne 13. prosince 2013

- projednala návrh odpovědi na sdělení Mgr. Václava Richtera ze dne 13. prosince 2013

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem odpovědi na sdělení Mgr. Václava Richtera 
ze dne 13. prosince 2013

- ukládá JUDr. Václavu Sloupovi, náměstkovi hejtmana, seznámit se sdělením Mgr. Václava Richtera 
ze dne 13. prosince 2013 a odpovědí na toto sdělení předsedy zastupitelských klubů opozičních stran Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 10.03.2014

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


25. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 220/1 
v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 91/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 220/1 
o výměře 2342 m2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně formou darovací smlouvy mezi městem Mariánské Lázně se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, 
IČO 00254061, zastoupeným panem Zdeňkem Králem, 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 předmětnou nemovitost 
z vlastnictví města Mariánské Lázně 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: 16.06.2014

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


26. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. III/2086 včetně části pozemku p.č. 693/1 a pozemku p.č. 694 v k.ú. Pila 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 92/01/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část stavby silnice č. III/2086 včetně části pozemku p.č. 693/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 522-101/2013 z původního pozemku p.č. 693/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 693/4 o výměře 12624 m2 a pozemku p.č. 694 o výměře 8660 m2, vše v k.ú. a obci Pila, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pila, se sídlem Pila č.p. 97, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČO 69981264, zastoupenou Mgr. Stanislavem Hoffmanem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti včetně části stavby silnice č. III/2086 na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti včetně stavby silnice č. III/2086 z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku obce Pila

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části stavby silnice č. III/2086 včetně části pozemku p.č. 693/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 522-101/2013 z původního pozemku p.č. 693/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.č. 693/4 o výměře 12624 m2 a pozemku p.č. 694 o výměře 8660 m2, vše v k.ú. a obci Pila, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pila, se sídlem Pila 
č.p. 97, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČO 69981264, zastoupenou Mgr. Stanislavem Hoffmanem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti včetně části stavby silnice č. III/2086 na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti včetně stavby silnice 
č. III/2086 z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Pila

- 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


27. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 345/1 v k.ú. Třebeň

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 93/01/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 345/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 204-328/2013 z původního pozemku p.p.č. 345/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 345/15 o výměře 278 m2, p.p.č. 345/16 o výměře 20 m2 
a p.p.č. 345/17 o výměře 131 m2 v k.ú. a obci Třebeň formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Třebeň, se sídlem Třebeň 31, Skalná, PSČ 351 34, IČO 00572705, zastoupenou panem Antonínem Kalinou, starostou 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 vlastnictví obce Třebeň

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 345/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 204-328/2013 z původního pozemku p.p.č. 345/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 345/15 o výměře 278 m2, 
p.p.č. 345/16 o výměře 20 m2 a p.p.č. 345/17 o výměře 131 m2 v k.ú. a obci Třebeň formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Třebeň, se sídlem Třebeň 31, Skalná, 
PSČ 351 34, IČO 00572705, zastoupenou panem Antonínem Kalinou, starostou 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 vlastnictví obce Třebeň

- 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: 16.06.2014

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


28. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 129/1 v k.ú. Stará Role 
a p.p.č. 1747/1 v k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 94/01/14

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 129/1 v k.ú. Stará Role a p.p.č. 1747/1 v k.ú. Nejdek z důvodu zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců pohybujících se v areálech Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace, v Nejdku a ve Staré Roli

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Střední odborné škole a střednímu odbornému učilišti Nejdek, příspěvkové organizaci, jako protihodnoty za vzniklé náklady spojené s kácením

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

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


29. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 01.07.2013 do 31.12.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 95/01/14

- bere na vědomí informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období 
od 01.07.2013 do 31.12.2013 na základě působnosti odboru správa majetku dle předloženého návrhu

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


30. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z výkupu kovového šrotu příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 96/01/14

- souhlasí v souladu s Přílohou č. 2 zřizovací listiny „Pravidla pro správu majetku kraje“ s ponecháním finančních prostředků v celkové výši 7.650,-- Kč příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb, které příspěvková organizace získala při likvidaci neupotřebitelného movitého majetku prodejem kovového šrotu

Termín kontroly: 24.03.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


31. Vyjádření k oznámení záměru „I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35 - 22,83)“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 97/01/14

- projednala Oznámení záměru „I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35 - 22,83)“ a

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35 - 22,83)“ souhlasí za podmínky, 
že při rozhodování o konečné podobě záměru budou dodržovány platné právní předpisy, respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy a pro realizovanou variantu záměru budou dodržena navržená kompenzační opatření uvedená v oznámení záměru na str. 24 - 25.

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


32a) Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ 
a příprava nového zadávacího řízení - 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 98/01/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“

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

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

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

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

Termín kontroly: 07.04.2014

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


32b) Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ 
a příprava nového zadávacího řízení - 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 99/01/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“

- schvaluje opětovnou realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“

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

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

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

Termín kontroly: 07.04.2014

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


32c) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov: "Gymnázium Ostrov - vybavení pro 3D laboratoř“ v rámci realizace projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komice pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 100/01/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov „Gymnázium Ostrov - vybavení pro 3D laboratoř“ pro část A - "Gymnázium 
Ostrov - vybavení 3D projekcí"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Gymnázium Ostrov - vybavení pro 3D laboratoř" pro část A - "Gymnázium Ostrov - vybavení 3D projekcí"

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

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

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

Termín kontroly: 28.04.2014

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


32d) Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech: "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla“
- 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 hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 101/01/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa - přístavba západního křídla"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Rekonstrukce 
a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa - přístavba západního křídla"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Dušan Kondel		- náhradník: Věra Trubačová 
- člen: Mgr. Vanda Kunzová		- náhradník: Liana Kadlečková 
- člen: RNDr. Zdeněk Papež		- náhradník: Mgr. Eva Hanková
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič

- jmenuje složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Václav Sloup 		- náhradník: Ing. Miroslav Balatka 
- člen: Ing. Josef Hora	 	 	- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda  
- člen: Ing. Karel Jakobec 		- náhradník: Václav Mleziva  
- člen: Ing. Václav Živný 		- náhradník: Luboš Pokorný 	
- člen: Ing. Stanislav Jambor 		- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič 
- člen: Ing. Dušan Kondel  		- náhradník: Mgr. Eva Hanková 
- člen: Ing. Věra Tomsová 		- náhradník: Antonín Zaschke
- člen: Ing. Roman Gajdoš		- náhradník: Pavel Tezaur
- člen: Ing. Ivan Křesina		- náhradník: Zdeňka Janebová

- ukládá RNDr. Zdeňkovi Papežovi, řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Termín kontroly: 02.06.2014

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


32e) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 
II. etapa - přístavba západního křídla“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 102/01/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech na financování přípravné fáze projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 
II. etapa - přístavba západního křídla“ ve výši 600.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 02.06.2014

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


32f) Partnerství příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov v projektu společnosti COMTES FHT a.s. CZ. 1.07/2.3.00/45.0012 „Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje 
ve strojním inženýrství“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 103/01/14

- bere na vědomí projektový záměr projektu CZ. 1.07/2.3.00/45.0012 „Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství“ společnosti COMTES FHT a.s., v rámci 45 výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, a

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

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu CZ. 1.07/2.3.00/45.0012 „Badatelská výuka 
a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství“ ve výši 15.891.375,44 Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR

- souhlasí, aby partnerem projektu s finančním příspěvkem ve výši 1.740.655,87 Kč byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu společnosti COMTES FHT a.s., 
CZ. 1.07/2.3.00/45.0012 „Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství“ mezi touto společností a příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Ostrov

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

Termín kontroly: 18.08.2014

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


32g) Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vybavení dvou chemických laboratoří včetně zázemí“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary 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 104/01/14

- bere na vědomí informaci, že v souladu s ustanovením předpisu rady kraje č. PR 01/2014 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ byl jmenován náhradníkem komise pro hodnocení nabídek Bc. Pavel Čekan, člen zastupitelstva Karlovarského kraje

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"), na veřejnou zakázku „Vybavení dvou chemických laboratoří včetně zázemí“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická 
a sklářská Karlovy Vary, kdy se v souladu s ustanovením odst. 2 písm. e) § 84 zákona zadávací řízení ruší z důvodu, že zadavatel zjistil, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které na zadavateli nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Důvody spočívají v tom, 
že administrativním pochybením zaměstnance zadavatele došlo k předčasnému oznámení o výběru vítěze zadávacího řízení ještě před oficiálním rozhodnutím zadavatele o vítězi zadávacího řízení a toto 
by při případném následném řízení o přezkoumání úkonů zadavatele mohlo mít za následek uložení pokuty za správní delikt.

- pověřuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, realizovat činnosti spojené se zrušením zadávacího řízení

Termín kontroly: 18.08.2014

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


32h) Projekt "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" - schválení návrhu Smlouvy o dílo na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 105/01/14

- schvaluje návrh Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech“ dle návrhu

Termín kontroly: 07.07.2014

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


32ch) Informace o průběhu plnění předmětu zakázky "Zpracování projektové dokumentace 
pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši" v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o." 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 106/01/14

- bere na vědomí informace o plnění předmětu zakázky "Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši" v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" 
v Hazlově, p.o."

- schvaluje variantu "b" plnění předmětu zakázky "Zpracování projektové dokumentace pro objekty 
ve Skalné, Hazlově a Aši" v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" 
v Hazlově, p.o.", dle návrhu

Termín kontroly: 16.06.2014

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


