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10.02.2014		Strana 1 (celkem 23)

	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 4. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. února 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 10:19 hodin 


Přítomni:   	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, 
PhDr. Kalaš, pí Hajská (celkem 7 radních)  	
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Navrátil, Ing. Jakubík		
Přizvaní:	Ing. Divišová, Mgr. Malý, PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Stefanovičová, 
Ing. Trantinová, Ing. Uhříček
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 10.2.2014
RK 107/02/14
2.
Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2014, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
RK 108/02/14
3.
Rozpočtové změny
RK 109/02/14
4.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Klub přátel Josefa Masopusta
RK 110/02/14
5.
Aktualizace dokumentů Karlovarského kraje - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
RK 111/02/14
6.
Žádost společnosti JOKER, o.s., IČO 26656892, se sídlem Karlova 17, 350 02 Cheb, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
RK 112/02/14
7.
Žádost pana Sergeye Shneydera o uzavření dohody o splátkách
RK 113/02/14
8.
Vymáhání škody vůči INVESTON s.r.o. (technický dozor) a zhotoviteli stavby 
v rámci realizace projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila
RK 114/02/14
9.
Schválení Dodatku č. 1 k PR 01/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi
RK 115/02/14
10.
Informace o výsledku daňové kontroly projektu Technické pomoci reg. č. CZ.1.07/5.1.00/04.0053 a vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně 



RK 116/02/14
11.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci KKN a.s., nemocnice v Chebu - Lineární urychlovač - stavební část"
- 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 117/02/14
12.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“, změna části usnesení č. RK 503/05/12 - jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 118/02/14
13.
Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje 
pro rok 2014 
RK 119/02/14
14.
Schválení vyloučení uchazečů z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2014
RK 120/02/14
15.
Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ,,Cyklostezka Sokolov - Cheb, I. etapa Sokolov - Kynšperk"
RK 121/02/14
16.
Smlouva o úhradě nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění spojených 
s dohledem nad TBC – Plicní ambulance Cheb s.r.o.
RK 122/02/14
17.
Dodatky ke smlouvám o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 
RK 123/02/14
18.
Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 124/02/14
19.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení zástupce do dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o.
RK 125/02/14
20.
Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Nemocnice Cheb – pořízení lineárního urychlovače “
RK 126/02/14
21.
Projekt „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ – změna bankovního účtu
RK 127/02/14
22.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Zhotovitel stavby Jiráskova ABC" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP ,,PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II 
RK 128/02/14
23.
Jmenování členů školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
staženo
24.
Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 129/02/14
25.
Vyhlášení konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 130/02/14
26.
Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 1. pololetí školního roku 2013/2014
RK 131/02/14
27.
Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 136/18 a p.p.č. 136/19 v k.ú. Hradiště u Chebu
RK 132/02/14
28.
Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1648/6 a p.p.č. 1649/7 v k.ú. Rotava
RK 133/02/14
29.
Zřízení služebnosti k pozemku p.č. 35 v k.ú. Sadov ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


staženo
30.
Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 693/5 v k.ú. Krajková ve společném jmění manželů Oswaldových, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
staženo
31.
Schválení smlouvy o převodu práv a povinností z nájemní smlouvy a z dohody 
o započtení pohledávek – pronájem bývalého hraničního přechodu Aš
RK 134/02/14
32.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Drahovice
RK 135/02/14
33.
Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 386 v k.ú. Slatina 
u Františkových Lázní
RK 136/02/14
34.
Souhlas s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 434/1 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova
RK 137/02/14
35.
Projekt „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ - zastupování APDM KK, p.o. pro jednání v otázkách projektu 
staženo
36a
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální rehabilitace 
pro osoby s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov“ 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 138/02/14
36b
Finanční zdroje k zajištění Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
RK 139/02/14
36c
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Gymnázium Ostrov – vybavení pro 3D laboratoř“ pro část B „Gymnázium Ostrov – vybavení tablety 
a pracovními stanicemi 3D“ 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 140/02/14
36d
Informace o šetření stížností v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
staženo
36e
Souhlas s realizací projektu „Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 pro objekty v majetku Karlovarského kraje“ 
ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 – EFEKT 2014
RK 141/02/14











 PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Bc. Miloslav Čermák v. r.
         náměstek hejtmana
 		 	                
   



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- JUDr. Martina Havla



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 36a) 	Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální rehabilitace 
pro osoby s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov“ 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. 36b) 	Finanční zdroje k zajištění Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“ v rámci Operačního programu Životní prostředí	

bod č. 36c) 	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Gymnázium Ostrov – vybavení pro 3D laboratoř“ pro část B „Gymnázium Ostrov – vybavení tablety 
a pracovními stanicemi 3D“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost v rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“	

bod č. 36d) 	Informace o šetření stížností v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary	

bod č. 36e) 	Souhlas s realizací projektu „Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 pro objekty v majetku Karlovarského kraje“ 
ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 – EFEKT 2014

Staženo z programu:

bod č. 23) 	Jmenování členů školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

bod č. 29) 	Zřízení služebnosti k pozemku p.č. 35 v k.ú. Sadov ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

bod č. 30) 	Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 693/5 v k.ú. Krajková ve společném jmění manželů Oswaldových, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

bod č. 35) 	Projekt „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ - zastupování APDM KK, p.o. pro jednání v otázkách projektu
         
bod č. 36d) 	Informace o šetření stížností v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.2.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 107/02/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.2.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2014, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 108/02/14

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 1/2014, kterým se mění nařízení Karlovarského kraje č. 1/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

- ukládá zveřejnit nařízení ve Věstníku právních nařízení Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.06.2014

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


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 109/02/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 32/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 1.200,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Inovace rovných příležitostí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ Kynšperk, realizovaného Základní školou Kynšperk nad Ohří, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.

Rozpočtovou změnu č. 33/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Investiční podpora procesu transformace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 1. etapa akce č. 4142 ve výši 2.074.802,39 Kč (zůstatek 2013) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje


- zapojení financování zvláštního účtu projektu Investiční podpora procesu transformace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 2. etapa akce č. 4143 ve výši 49.435,82 Kč (zůstatek 2013) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Investiční podpora procesu transformace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov 3. etapa akce č. 4144 ve výši 10.054.900,-- Kč (zůstatek 2013) do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje
Jedná se o zajištění financování jak přípravy, tak i realizace tohoto projektu připravovaného k realizaci 
a financování v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace, podporovaná aktivita 3.1 
a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb 

Rozpočtovou změnu č. 34/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji ve výši 3.119.881,05 Kč (zůstatek 2013) do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity

Rozpočtovou změnu č. 35/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Tísňové volání ÚZZS do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 4.214.162,58 Kč (zůstatek 2013) ke krytí výdajů souvisejících 
s realizací projektu Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání realizovaného a financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Rozpočtovou změnu č. 36/2014
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Propagace hornické krajiny Krušnohoří-Montanregion  
ve výši 54.057,10 Kč (zůstatek 2013) do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu 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. 37/2014
- navýšení příjmů a výdajů zapojením vratky v rámci vyúčtování účelově vázaného příspěvku poskytnutého Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje na administraci projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ VIII.) realizovaného 
a 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 v celkové výši 10.835,67 Kč

Rozpočtovou změnu č. 38/2014
- navýšení příjmů a výdajů zapojením vratky v rámci vyúčtování účelově vázaného příspěvku poskytnutého Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje na administraci projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit (OP LZZ VII.) realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integraci příslušníků romských lokalit v celkové výši 7.673,34 Kč

Rozpočtovou změnu č. 39/2014
- navýšení příjmů a výdajů zapojením vratky v rámci vyúčtování účelově vázaného příspěvku poskytnutého Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje na administraci projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.) realizovaného 
a 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 
4.335,36 Kč

Rozpočtovou změnu č. 40/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.566,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za IV. čtvrtletí roku 2013 (do 8.11.2014) (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 41/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 151,310,78 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 42/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 212.700,-- Kč. Jedná 
se o neinvestiční příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2014 pro jednotlivé příjemce (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 43/2014
- zapojení financování zvláštních účtů projektů (zůstatky 2013) globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 33.983.421,54 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to:

•	Zvláštní účet Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2                   12.282.923,55 Kč
•	Zvláštní účet Rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2 II.                6.134.874,33 Kč
•	Zvláštní účet Podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2  15.565.623,66 Kč

Rozpočtovou změnu č. 44/2014
- zapojení financování zvláštních účtů projektů (zůstatky 2013) globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 629.995,43 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to:

•	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK 5.1 III.                                     394.518,06 Kč
•	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK 5.2 II.                                      156.726,43 Kč
•	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK 5.3 II.                                        78.750,94 Kč                             

Rozpočtovou změnu č. 45/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.345,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary jako vratka prostředků za rok 2012. Jedná se o vratku přeplatku na sociálním pojištění. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 46/2014
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 1.000.000,-- Kč  do Odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu faktur 
za zajištění služeb souvisejících s návštěvou prezidenta republiky a paní Ivany Zemanové v lednu 2014

Rozpočtovou změnu č. 47/2014
- zapojení financování Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v částce 5.437.941,93 Kč. Finanční prostředky zapojené ze zůstatku účtu Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
za rok 2013 jsou určeny k dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních projektů v roce 2014.

Rozpočtovou změnu č. 48/2014
- 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 Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov na udržitelnost projektů „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově (CZ.1.07/1.3.11/02.0005) a „Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
v Sokolově (CZ.1.07/1.3.11/02.0006)“

Rozpočtovou změnu č. 49/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč z odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
do Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady nákladů na dopravu žáků školských zařízení na exkurze v rámci praktické výuky Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 50/2014
- zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií (část zůstatku za rok 2013) do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 11.226.643,-- Kč 
z důvodu poskytování příspěvků na drobné vodohospodářské akce a vrácení přeplatků za odběr podzemních vod subjektům na základě rozhodnutí celních úřadů  

Rozpočtovou změnu č. 51/2014
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.113.112,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování mzdových výdajů projektu Karlovarského kraje Podpora přírodovědného 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

Rozpočtovou změnu č. 52/2014
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.205.049,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování výdajů projektu Karlovarského kraje Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji (OP LZZ VII.) 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

Rozpočtovou změnu č. 53/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 547.200,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g 
a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Rozpočtovou změnu č. 54/2014
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 
do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 458.195,-- Kč na opravu – restaurování poničených zdí a stropu v Zanderově sále objektu Císařských lázní v Karlových Varech

Rozpočtovou změnu č. 55/2014
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 
do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 ve výši 24.482,88 Kč na přeplatky vratek příspěvků, a to: 
 MAS Sokolov                                        8.237,75 Kč
 Obec Chýše                                           1.764,00 Kč
Sdružení Krušné hory – západ            14.481,13 Kč 

Rozpočtovou změnu č. 56/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje (nad rámec SR 2014) ve výši 5.200.000,-- Kč k poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb na předfinancování projektu Zateplení a výměna zdroje tepla č.p.119 realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí (akce č. 4251)

Rozpočtovou změnu č. 57/2014
- zapojení nevyčerpaného zůstatku sociálního fondu z roku 2013 ve výši 131.129,95 Kč do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu akcí hrazených ze sociálního fondu na položku nákup ostatních služeb

Rozpočtovou změnu č. 58/2014
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.232.522,55 Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na předfinancování výdajů projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.) 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. 59/2014
- zapojení financování zvláštních účtů projektů (zůstatky 2013) globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 15.901.366,97 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to:

•	Zvláštní účet Další vzdělávání pracovníků škol	 OP VK 1.3                  12.501.524,52 Kč
•	Zvláštní účet Další vzdělávání pracovníků škol OP VK 1.3 II.                  3.399.842,45 Kč

Rozpočtovou změnu č. 60/2014
- zapojení financování zvláštních účtů projektů (zůstatky 2013) globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 18.585.564,72 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to:

•	Zvláštní účet Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1	                6.475.746,88 Kč
•	Zvláštní účet Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1 II.                    12.109.817,84 Kč

Termín kontroly: 24.03.2014

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


4. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Klub přátel Josefa Masopusta

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 110/02/14

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Klub přátel Josefa Masopusta ve výši 200.000,-- Kč na projekt ,,Pohár Josefa Masopusta"

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Klubem přátel Josefa Masopusta ve výši 200.000,-- Kč
Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Aktualizace dokumentů Karlovarského kraje - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 111/02/14

- ukládá provést revizi dokumentů Karlovarského kraje s ohledem na účinnost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle důvodové zprávy

- zmocňuje odbor legislativní s právní provádět úpravy smluv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do přijetí vzorových dokumentů

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 
Ing. Daniel Matějíček, vedoucí odboru správních agend a KŽÚ 


6. Žádost společnosti JOKER, o.s., IČO 26656892, se sídlem Karlova 17, 350 02 Cheb, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 112/02/14

- schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 2.400,-- Kč, 
tj. 2.160,-- Kč, a ve výši 90 % z částky 8.470,-- Kč, tj. 7.623,-- Kč, společnosti JOKER, o.s., 
IČO 26656892, se sídlem Karlova 17, 350 02 Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 2.400,-- Kč, tj. 2.160,-- Kč, a ve výši 90 % z částky 8.470,-- Kč, 
tj. 7.623,-- Kč, společnosti JOKER, o.s., IČO 26656892, se sídlem Karlova 17, 350 02 Cheb

Termín kontroly: 10.03.2014

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


7. Žádost pana Sergeye Shneydera o uzavření dohody o splátkách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 113/02/14

- souhlasí s navrženým splátkovým kalendářem předloženým zástupkyní povinného paní Arinou Dubininou na základě žádosti o možnost dořešení pokuty k č. j. 662/KR/12-17

- schvaluje s uzavřením dohody o splátkách s povinným Sergeyem Shneyderem, trvale bytem Ruská federace, Vokralnaja magistral 4/12, Novosibirsk

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu připravit dohodu o splátkách

Termín kontroly: 10.03.2014

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


8. Vymáhání škody vůči INVESTON s.r.o. (technický dozor) a zhotoviteli stavby v rámci realizace projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 114/02/14

- schvaluje solidární vymáhání škody ve výši 1.225.412,-- Kč vůči obchodní společnosti THERMIA-BAU a.s., a PREFA- BETON spol. s r.o., způsobené porušením povinností zhotovitele, dle smlouvy o dílo ze dne 20.10.2009, evid. č. 398/2009, jejímž předmětem bylo provedení díla označeného jako „Interaktivní galerie Karlovy Vary č.p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiří 9 - provádění stavby“

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


9. Schválení Dodatku č. 1 k PR 01/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 115/02/14

- schvaluje dodatek č. 1 k PR 01/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 
a jeho příspěvkovými organizacemi s datem nabytí účinnosti dnem schválení

Termín kontroly: 07.04.2014

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


10. Informace o výsledku daňové kontroly projektu Technické pomoci reg. č. CZ.1.07/5.1.00/04.0053 a vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 116/02/14

- bere na vědomí 
- informaci o doručené Zprávě o daňové kontrole a o platebním výměru k projektu Technické pomoci 
reg. č. CZ.1.07/5.1.00/04.0053 a postupu jeho úhrady
- informaci o podání žádosti o prominutí odvodu a dosud nevyměřeného penále a realizaci veškerých kroků souvisejících s podáním žádosti, včetně úhrady správních poplatků

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

- ukládá odboru investic a grantových schémat 
- zajistit odvedení vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 82.379,-- Kč ve stanovené lhůtě na účet uvedený v platebním výměru
- zajistit podání žádosti o prominutí odvodu a penále

Termín kontroly: 10.03.2014

Zodpovídá:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 
11. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Zpracování projektové dokumentace 
a inženýrská činnost na akci ,,KKN a.s., nemocnice v Chebu - Lineární urychlovač - stavební část"  
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kriterií  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 117/02/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku ,,Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost 
na akci KKN a.s., nemocnice v Chebu - Lineární urychlovač - stavební část"

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ,,Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci KKN a.s., nemocnice v Chebu - Lineární urychlovač - stavební část"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Bohuslava Hajská
- člen: Ing. Věra Tomsová		- náhradník: Ing Irena Šteflová
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Jiří Kvak			- náhradník: Bc. Olga Vokáčová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák 			- člen: Ing. Petr Navrátil
- člen: JUDr. Martin Havel 			- člen: Ing. Edmund Janisch
- člen: Ing. Václav Živný 			- člen: Barbora Vojtová
- člen: Ing. Miroslav Balatka			- člen: Hana Hozmanová
- člen: MUDr. Jan Svoboda			- člen: Ing. Karel Jakobec
- člen: Ing. Věra Tomsová 			- člen:  Jiří Kvak
- člen: MUDr. Pavel Kopecký			- člen: Ing. Jaroslav Bednář

Termín kontroly: 26.05.2014

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


12. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Zpracování projektové dokumentace 
a inženýrská činnost na akci - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu", změna části usnesení č. RK 503/05/12 - jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 118/02/14

- ruší část usnesení č. RK 503/05/12, část jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise v původním znění:

jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Petr Navrátil			- náhradník: Bc. Miloslav Čermák
- člen: Ing. Radomil Gold			- náhradník: René Bolvari
- člen: Václav Černý		 		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný		- náhradník: Ing. Jan Horník
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč			- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Ing. Věra Tomsová			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Jan Rais, MBA			- náhradník: Ing. Jaroslav Bednář

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák			- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: MUDr. Jan Svoboda			- náhradník: MUDr. Jiří Brdlík
- člen: JUDr. Václav Sloup		 	- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný		- náhradník: Ing. Jan Horník
- člen: Ing. Tomáš Svoboda			- náhradník: Václav Černý
- člen: Ing. Věra Tomsová			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: MUDr. Pavel Kopecký			- náhradník: Ing. Jaroslav Bednář

Termín kontroly: 26.05.2014

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


13. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 119/02/14

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci: LIGNETA autobusy s.r.o., VV autobusy s.r.o., Cvinger bus s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. (smlouva 119/2006), PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o., Karel Vrbík, DPÚK a.s., Autobusy Karlovy Vary a.s. 
a Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. (smlouva 116/2006), dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné městské osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s. a Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


14. Schválení vyloučení uchazečů z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 120/02/14

- schvaluje vyloučení uchazeče Spa Publishing s.r.o. z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery 
pro rok 2014 z důvodu nepředložení návrhů projektů dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

Termín kontroly: 10.03.2014

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



15. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ,,Cyklostezka Sokolov - Cheb, I. etapa Sokolov - Kynšperk"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 121/02/14

- souhlasí s podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ,,Cyklostezka Sokolov - Cheb, I. etapa Sokolov - Kynšperk"

- pověřuje hejtmana podpisem žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ,,Cyklostezka Sokolov - Cheb, I. etapa úsek Sokolov - Kynšperk"

Termín kontroly: 04.08.2014

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


16. Smlouva o úhradě nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění spojených s dohledem 
nad TBC – Plicní ambulance Cheb s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 122/02/14

- projednala návrh smlouvy o úhradě nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění spojených 
s dohledem nad TBC mezi Karlovarským krajem a poskytovatelem zdravotních služeb Plicní ambulance Cheb s.r.o.

- schvaluje smlouvu o úhradě nákladů nehrazených ze zdravotního pojištění spojených s dohledem 
nad TBC mezi Karlovarským krajem a poskytovatelem zdravotních služeb Plicní ambulance Cheb s.r.o.

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


17. Dodatky ke smlouvám o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 123/02/14

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.

- pověřuje Ing. Alenu Šalátovou, vedoucí odboru zdravotnictví, podpisem dodatků ke Smlouvám 
o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Termín kontroly: 04.08.2014
Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


18. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 124/02/14

- souhlasí s návrhem dodatku č. 9 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 
§ 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace, 
dle předloženého návrhu

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


19. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.  – určení zástupce do dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 125/02/14

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

- schvaluje v souladu s ustanovením č. 11.5. Smlouvy o nájmu části podniku, uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a NEMOS SOKOLOV s.r.o., za účasti Karlovarského kraje, 
že členem dozorčí rady NEMOS SOKOLOV s.r.o., bude za Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., 
Ing. Ivana Svobodová, ekonomická ředitelka

- ukládá jednatelům společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., zabezpečit zápis změny v dozorčí radě společnosti do obchodního rejstříku

- 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:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


20. Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - 
v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Nemocnice Cheb – pořízení lineárního urychlovače “

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 126/02/14

- projednala návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - v souvislosti s přípravou a realizací stavby „Nemocnice Cheb – pořízení lineárního urychlovače “

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - v souvislosti 
s přípravou a realizací stavby „Nemocnice Cheb – pořízení lineárního urychlovače“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedené smlouvy

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


21. Projekt „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II“ - změna bankovního účtu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 127/02/14

- schvaluje Žádost o podstatnou změnu v individuálním projektu financovaného v rámci OP LZZ „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“, změnu bankovního účtu projektu

- pověřuje hejtmana podpisem výše uvedené Žádosti o podstatnou změnu v individuálním projektu financovaného v rámci OP LZZ „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“

Termín kontroly: 12.05.2014

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


22. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zhotovitel stavby Jiráskova ABC" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 128/02/14

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 1 SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČO 48035599, ze zadávacího řízení ,,Zhotovitel stavby v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II" dle § 76 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Zhotovitel stavby v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 3 ALGON a.s., se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČO 28420403, nabídková cena 26.176.762,56 Kč včetně DPH.

- schvaluje Smlouvu o dílo ,,Zhotovitel stavby v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II" dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o dílo Zhotovitel stavby v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II" dle návrhu

Termín kontroly: 07.07.2014

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


23. Jmenování členů školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


24. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 129/02/14

- schvaluje změnu platů a jeho jednotlivých složek ředitelů všech příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem kromě ředitele příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb s účinností 
od 1. března 2014 dle návrhu

- schvaluje změnu mzdy Ing. Leoši Horčičkovi, řediteli příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, s účinností od 1. března 2014 ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající 
z tohoto usnesení a předložit platové výměry a mzdový výměr ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.03.2014

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


25. Vyhlášení konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 130/02/14

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
Dětský domov Plesná

- schvaluje text oznámení o konání konkursních řízení dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s přípravou a organizací konkursních řízení

Termín kontroly: 08.09.2014

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


26. Stipendia pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 1. pololetí školního roku 2013/2014 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 131/02/14

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským krajem na výplatu stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání v těchto středních školách v celkové výši 264.500,--  Kč dle přílohy

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

Termín kontroly: 07.04.2014

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


27. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků 
p.p.č. 136/18 a p.p.č. 136/19 v k.ú. Hradiště u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 132/02/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 136/18 a p.p.č. 136/19, které byly odděleny geometrickým plánem č. 585-41/2013 z původních pozemků p.p.č. 136/18 a p.p.č. 136/19 a označeny jako pozemek p.p.č. 136/18 díl "c" o výměře 741 m2 
a pozemek p.p.č. 136/19 díl "d" o výměře 244 m2, vše v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci 
z vlastnictví města Cheb 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 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. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1648/6 
a p.p.č. 1649/7 v k.ú. Rotava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 133/02/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1648/6 
o výměře 12 m2 a p.p.č. 1649/7 o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Rotava formou darovací smlouvy mezi městem Rotava se sídlem Sídliště 721, Rotava, PSČ 357 01, IČO 00259551, zastoupeným paní Ivou Kalátovou, starostkou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví města Rotava 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


29. Zřízení služebnosti k pozemku p.č. 35 v k.ú. Sadov ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


30. Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 693/5 v k.ú. Krajková ve společném jmění manželů Oswaldových, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


31. Schválení smlouvy o převodu práv a povinností z nájemní smlouvy a z dohody o započtení pohledávek – pronájem bývalého hraničního přechodu Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 134/02/14

- schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemovitých věcí v k.ú. Aš konkrétnímu zájemci společnosti Rolam s.r.o., se sídlem Praha – Podolí, Podolské nábřeží 1125/2a, PSČ 147 01, IČO 263 42 324, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 96381, v důsledku uzavření smlouvy o převodu práv a povinností ze smlouvy o nájmu souboru nemovitých věcí v k.ú. Aš, zahrnující dodatek č. 3 k nájemní smlouvě a smlouvy o převodu práv a povinností z dohody o započtení pohledávek za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje uzavřít smlouvu o nájmu souboru nemovitých věcí v k.ú. Aš na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


32. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Drahovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 135/02/14

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 90/1 v k.ú. Drahovice z důvodu plánovaných drobných terénních úprav na pozemku p.č. 90/1 a možného ohrožení podzemních inženýrských sítí v blízkosti kořenů

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Střední odborné škole stavební Karlovy Vary jako protihodnoty 
za vzniklé náklady spojené s kácením

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí o povolení kácení

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


33. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 386 v k.ú. Slatina 
u Františkových Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 136/02/14

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 386 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní z důvodu zajištění bezpečnosti osob a vozidel pohybujících se v okolí dotčených dřevin

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty městu Františkovy Lázně jako protihodnoty za vzniklé náklady spojené s kácením

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

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


34. Souhlas s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 434/1 v k.ú. Dolní Žďár 
u Ostrova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 137/02/14

- souhlasí s pokácením 3 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 434/1 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, 
z důvodu zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v okolí dotčených dřevin a zajištění bezpečnosti silničního provozu


- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty městu Ostrov jako protihodnoty za vzniklé náklady spojené 
s kácením

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

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


35. Projekt „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ - zastupování APDM KK, p.o. pro jednání v otázkách projektu 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


36a. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální rehabilitace pro osoby 
s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov“ 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 138/02/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění sociální rehabilitace pro osoby 
s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov“

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

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

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

Termín kontroly: 07.04.2014

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


36b. Finanční zdroje k zajištění Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 139/02/14

- bere na vědomí informaci, že vzhledem k prosincovému termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 5.200.000,00 Kč na realizační fázi projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“ a následnému zveřejnění ověřeného usnesení dne 20.12.2013, nedošlo k jejímu vyposlání v roce 2013, tak jak bylo předpokládáno 
a narozpočtováno

- souhlasí mimořádně s vyposláním návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 5.200.000,00 Kč na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“ v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Fondu budoucnosti v roce 2014

- ukládá odboru ekonomickému a odboru školství, mládeže a tělovýchovy zrealizovat vyposlání finančních prostředků

Termín kontroly: 04.08.2014

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


36c. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Gymnázium Ostrov – vybavení pro 3D laboratoř“ pro část B „Gymnázium Ostrov – vybavení tablety a pracovními stanicemi 3D“ 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 140/02/14

- 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 B „Gymnázium Ostrov – vybavení tablety a pracovními stanicemi 3D“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, kdy jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 1 AIW Graph s.r.o., Praha, s nabídkovou cenou 1.571.185,00 Kč včetně DPH

- pověřuje Mgr. Jaroslava Šafránka, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, podpisem smlouvy o dílo po marném uplynutí lhůty k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 04.08.2014

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


36d. Informace o šetření stížností v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


36e. Souhlas s realizací projektu „Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 pro objekty v majetku Karlovarského kraje“ ze Státního programu 
na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 – EFEKT 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 141/02/14

- souhlasí s realizací projektu „Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 pro objekty v majetku Karlovarského kraje“ ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí koordinací projektu a podpisem smluv za Karlovarský kraj v souladu s tímto usnesením

Termín kontroly: 28.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


