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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 21


USNESENÍ

ze 6. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 24. února 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:04 do 10:35 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, 
pí Hajská (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Mgr. Borka, PhDr. Kalaš, Ing. Jakubík
Přizvaní:	Mgr. Novotný, vedoucí odboru stavební úřad, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	Ing. Hnátková, Ing. Klíček, Ing. Pavlas, Ing. Stefanovičová, 
MUDr. Sýkora, Ph.D., Ing. Tomsová, Mgr. Vydrová
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.





A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.2.2014
RK 144/02/14
2.
Rozpočtové změny
RK 145/02/14
3.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
RK 146/02/14
4.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Sociální služby
RK 147/02/14
5.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o.
RK 148/02/14
6.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
RK 149/02/14
7.
Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2014






RK 150/02/14
8.
Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 1. NP pavilonu B – ARO“ 
- Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise 
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 151/02/14
9.
Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov - Stavební úpravy 5. NP pavilonu E – oční odd./lůžková část" 
- Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise 
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 152/02/14
10.
Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov – Stavební úpravy 4. NP pavilonu E – odd. gynekologicko - porodnické“ 
- Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise 
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 153/02/14
11.
Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov“ 
- Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise 
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 154/02/14
12.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech -  I. část - výměna oken v pavilonu "B" a "C", rekonstrukce balkonů a zateplení obvodového pláště pavilonu "C", II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu "B""
- 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 155/02/14
13.
„Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“ schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby
RK 156/02/14
14.
Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – schválení nového znění textu vzorových licenčních smluv a vzoru podlicenčních smluv
RK 157/02/14
15.
Zrušení nařízení Karlovarského kraje č. 1/2010, kterým se vydávají závazné části Plánu povodí Ohře a dolního Labe a závazné části Plánu oblasti povodí Berounky
RK 158/02/14
16.
Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
RK 159/02/14
17.
Žádost Libora Baláka - Karlovarské hudební divadlo, IČO 49759302, sídlem Celní 13, Karlovy Vary, PSČ 360 05, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
RK 160/02/14
18.
Žádost Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov, IČO 75005484, se sídlem Školní 786, Sokolov, PSČ 357 31, o prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0015
RK 161/02/14
19.
Žádost Základní školy jazyků Karlovy Vary, IČO 00872296, sídlem Libušina 1032/31, Karlovy Vary, PSČ 360 01, o prominutí vyměřeného penále za prodlení 
s odvodem za porušení rozpočtové kázně




RK 162/02/14
20.
Žádost Základní umělecké školy Fryderyka Chopina, IČO 47721472, sídlem Ibsenova 87, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, o prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně 
RK 163/02/14
21.
Pověření JUDr. Petra Haluzy, advokáta, k zastupování Karlovarského kraje ve věci sporu s VZP ČR vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3, č. j. 12 C 355/2013, 
o částku ve výši 64.726,-- Kč s příslušenstvím
RK 164/02/14
22.
Prominutí pohledávky za povinným Ladislavem Oravcem
RK 165/02/14
23.
Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby 
na rok 2014
staženo
24.
Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2014
RK 166/02/14
25.
1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“
RK 167/02/14
26.
Uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem GW Train Regio a.s.
RK 168/02/14
27.
Poskytnutí podpory společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., 
na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)
RK 169/02/14
28.
Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji“
RK 170/02/14
29.
Grantový projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace výkonu sociálně - právní ochrany“- schválení návrhu smlouvy o spolupráci 
RK 171/02/14
30.
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ – ZS 824 - 1166/2014 
na grantový projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace výkonu sociálně - právní ochrany“ 
RK 172/02/14
31.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Informace o společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., vyplývající ze smlouvy 
o nájmu části podniku uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o., za účasti Karlovarského kraje
RK 173/02/14
32.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Operativní leasing sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"
RK 174/02/14
33.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka zdravotnického materiálu pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 
- 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 175/02/14
34.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Servisní služby pro zajištění 24h provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“. Příprava opakovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Servisní služby pro zajištění 24h provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“
- 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 176/02/14
35.
Postup ve věci platebních výměrů projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách
RK 177/02/14
36.
Postup ve věci platebních výměrů projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0024 Inovace školského portálu Karlovarského kraje
RK 178/02/14
37.
Postup ve věci platebních výměrů projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
RK 179/02/14
38.
Informace o šetření stížností v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
RK 180/02/14
39.
Jmenování členů školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
RK 181/02/14
40.
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
RK 182/02/14
41.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37
RK 183/02/14
42.
Projekt „Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ v oblasti logistiky a cestovního ruchu“ příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice 
RK 184/02/14
43.
Změna usnesení č. RK 130/02/14 ze dne 10. února 2014 - Vyhlášení konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 185/02/14
44.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ART CENTRUM GALERIE 4 - rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb" 
- 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 186/02/14
45.
Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 3083/4 v k.ú. Krásno 
nad Teplou a p.p.č. 4438/1 v k.ú. Horní Slavkov z majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Horní Slavkov a bezúplatné nabytí částí pozemků 
p.p.č. 4022/28, 4079/2, 4079/4 v k.ú. Horní Slavkov z majetku města Horní Slavkov do majetku Karlovarského kraje 
RK 187/02/14
46.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 6768/2 v k.ú. Kraslice
RK 188/02/14
47.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 761/3 a st.p.č. 83 v k.ú. Krapice, části pozemků p.p.č. 258/3 
a 197/4 a pozemky p.p.č. 197/5, 197/6 a 199/37 v k.ú. Hradiště u Chebu 
RK 189/02/14
48.
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
RK 190/02/14
49.
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
RK 191/02/14
50.
Souhlas s pokácením 9 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 3/1 v k.ú. Drahovice
RK 192/02/14
51.
Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 2738 v k.ú. Karlovy Vary
RK 193/02/14
52.
Souhlas s pokácením dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 217/1 v k.ú. Mostov
RK 194/02/14
53.
Poskytnutí příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje




RK 195/02/14
54.
Poskytnutí finančních příspěvků na pořádání chovatelských přehlídek 
a mysliveckých výstav trofejí zvěře v roce 2014
RK 196/02/14
55.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství 
RK 197/02/14
56.
Smlouva o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích
RK 198/02/14
57a
Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově - nahrazení vůle žalovaného
RK 199/02/14
57b
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem 
RK 200/02/14
57c
Revokace usnesení č. RK 142/02/14 „Obchodní mise zástupců podnikatelského sektoru a představitelů Karlovarského kraje do Kubánské republiky"
RK 201/02/14













PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

JUDr. Václav Sloup v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   






















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- Bohuslavu Hajskou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 57a)	Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově - nahrazení vůle žalovaného

bod č. 57b)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem

bod č. 57c)	Revokace usnesení č. RK 142/02/14 „Obchodní mise zástupců podnikatelského sektoru 
a představitelů Karlovarského kraje do Kubánské republiky"


Staženo z programu:

bod č. 23) 	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby 
na rok 2014


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.2.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 144/02/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.2.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 145/02/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 61/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 200.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek 
pro Klub přátel Josefa Masopusta na projekt „Pohár Josefa Masopusta“. 




Rozpočtovou změnu č. 62/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 22.884,86 Kč (831,27 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Propagace česko-bavorského geoparku, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 63/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 v celkové částce ± 478.115,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední průmyslová škola Ostrov ve výši 77.000,-- Kč a pro Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov ve výši 401.115,-- Kč za provedenou výuku a výcvik v autoškole, která je součástí učebních osnov. 

Rozpočtovou změnu č. 64/2014
- 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 152.460,-- Kč na úhradu doplatků zakázek: 
Vytvoření informačního portálu „Investiční příležitosti Karlovarského kraje“    121.000,-- Kč
Územní studie přeložky silnice II. třídy Chodov-Nové Sedlo- Mírová                   31.460,-- Kč 


Rozpočtovou změnu č. 65/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 37.131,35 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv 
za IV. čtvrtletí roku 2013 (od 9.11. do 31.12.2013) (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 66/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.671.074,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice 
ve výši 192.893,-- Kč a obecní školy Karlovarského kraje ve výši 1.478.181,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci programu ve vzdělávání „Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním na rok 2014“ (rozpis na jednotlivá školská zařízení jsou přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 67/2014
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 235.950,-- Kč  do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 na inventarizaci dokladů z hlediska energetiky u příspěvkových organizací a tvorbu komplexního přehledu energetické náročnosti majetku kraje pro Vysokou školu báňskou Technická univerzita Ostrava

Rozpočtovou změnu č. 68/2014
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 150.000,-- Kč  do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 na modernizaci zasedací místnosti Rady Karlovarského kraje (dodávky nového hlasovacího a konferenčního systému)






Rozpočtovou změnu č. 69/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na leden - červen 2014“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to Střední odbornou školu pedagogickou, gymnázium a vyšší odbornou školu Karlovy Vary ve výši 
10.000,-- Kč a Střední odborné učiliště Toužim ve výši 20.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 70/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 165.242,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 – modul A, na základě rozhodnutí č. j. MSMT-2522-3/2014, a to pro Základní školu Čtyřlístek Mariánské Lázně v částce 
58.634,-- Kč a Svobodnou chebskou školu, základní škola a gymnázium Cheb v částce 106.608,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 71/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 139.979,34 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. 72/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.494.071,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 – modul B, na základě rozhodnutí č. j. MSMT-2337-5/2014, a to pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary ve výši 434.520,-- Kč a pro obecní školy Karlovarského kraje ve výši 5.059.551,-- Kč (rozpis na jednotlivá školská zařízení jsou přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 73/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 30.000,-- 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 studentskou vědeckou stáž konanou v roce 2014 v Ústavu experimentální medicíny RECAMO 
při onkologické nemocnici na Žlutém kopci v Brně.

Rozpočtovou změnu č. 74/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 11.000,-- 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 Ostrov k financování cestovních nákladů na vědeckou stáž v Řeži u Prahy pro studenta Adama Přádu, úspěšného reprezentanta Karlovarského kraje v přírodovědných soutěžích.










Rozpočtovou změnu č. 75/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 264.500,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje:

•	Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary    15.500,-- Kč
•	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov	     43.000,-- Kč
•	Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek	                 11.500,-- Kč
•	Střední průmyslová škola Ostrov				     74.000,-- Kč
•	Integrovaná střední škola Cheb					     53.000,-- Kč
•	Střední lesnická škola Žlutice					     29.000,-- Kč
•	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary			     18.000,-- Kč
•	Střední škola živnostenská Sokolov				     20.500,-- Kč

Finanční prostředky jsou určeny na stipendia pro žáky vzdělávající se ve vybraných oborech vzdělání 
ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem.

Rozpočtovou změnu č. 76/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.972.721,76 Kč z titulu přijetí 4. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji (OP LZZ VII.) a zároveň snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.205.049,-- Kč za předfinancování výdajů 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

Rozpočtovou změnu č. 77/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 23.247,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu keramickou 
a sklářskou Karlovy Vary k navýšení prostředků na plat a zákonné odvody pro knihovnici této školy.

Rozpočtovou změnu č. 78/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.381.498,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II. (OP LZZ IX.) a zároveň přesun ve výši 1.016,40 Kč v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje za předfinancování výdajů 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

Rozpočtovou změnu č. 79/2014
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 
ve výši 80.000,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 2014 
na vrácení správních poplatků za vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Rozpočtovou změnu č. 80/2014
 - zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 
do rozpočtu Odboru legislativní a právní Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 ve výši 73.038,-- Kč. Jedná se o vratky penále z prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně obci Horní Blatná ve výši 9.959,-- Kč, Autobusy Karlovy Vary, a.s., ve výši 52.829,-- Kč, na prominutí odvodu (včetně penále) Divadelnímu souboru GOA ve výši 10.250,-- Kč.



- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 81/2014
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 730.000,-- Kč  do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 na modernizaci sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje (dodávky nového hlasovacího a konferenčního systému)

Rozpočtovou změnu č. 82/2014
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 675.000,-- Kč  do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 na modernizaci sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje (dodávky audiovizuální techniky)

Rozpočtovou změnu č. 83/2014
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 584.502,16 Kč do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 na úhrady spojené 
s platbou zemního plynu v roce 2014 v rámci centrálního nákupu zemního plynu z roku 2009

Rozpočtovou změnu č. 84/2014
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 
1.770.649,81 Kč do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 na zimní Olympiádu dětí a mládeže 2014 (ubytování a stravování účastníků, reprezentační oblečení, odměny pro trenéry, doprava výpravy) ve výši 797.078,-- Kč, na příspěvky cizím subjektům 
při významných akcích konaných v Karlovarském kraji ve výši 249.927,-- Kč a na Udržitelnost individuálních projektů Karlovarského kraje ve výši 723.644,81 Kč

Rozpočtovou změnu č. 85/2014
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 
do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 ve výši 5.231.428,-- Kč. Jedná se o daň z přidané hodnoty jako vyměřená daňová povinnost za prosinec 2013, která byla uhrazena finančnímu úřadu v lednu 2014.

Rozpočtovou změnu č. 86/2014
- 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 1.574.750,-- Kč na úhradu zakázek: 
Příprava celokrajského strategického dokumentu, podkladový materiál pro přípravu kraje na nové programové období EU 2014-2020                                                                                    1.000.000,-- Kč
Na zpracování územního plánu obce Prameny                                                                      574.750,-- Kč 

Rozpočtovou změnu č. 87/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 82.379,-- Kč do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Finančním úřadem v Karlových Varech, za pochybení při realizaci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 5.1

Rozpočtovou změnu č. 88/2014
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 
v celkové výši 100.315.793,83 Kč, z toho 20.145.000,-- Kč na akci „Revitalizace nemocnice v Sokolově - Pavilon C, stavební úpravy 1. NP“ (na investiční a neinvestiční výdaje) 18.170.793,83 Kč na akci „Revitalizace nemocnice v Sokolově - Pavilon E – oční oddělení, stavební úpravy 5. NP“ (na investiční 
a neinvestiční výdaje) a 62.000.000,-- Kč na akci „Rekonstrukce nemocnice v Chebu“ do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu pokračování realizace investičních akcí neukončených v roce 2013

Termín kontroly: 07.04.2014

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 146/02/14

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 140.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart na pořízení dvou kusů sprchových židlí

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


4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Sociální služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 147/02/14

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Sociální služby v celkové výši 500.000,-- Kč na investiční akce:
- dokončení a zkvalitnění bezdrátového komunikačního systému (60.000,-- Kč)
- pořízení dvou kusů automatických posuvných dveří (220.000,-- Kč)
- pořízení průmyslové automatické pračky (220.000,-- Kč)

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


5. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 148/02/14

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o. ve výši 100.000,-- Kč 
na pořádání dostihových dnů jménem Karlovarského kraje v průběhu sezóny 2014

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o. ve výši 100.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 149/02/14

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary ve výši 190.000,-- Kč na „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2014"

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Regionálním stavebním sdružením Karlovy Vary ve výši 190.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 150/02/14

- schvaluje plány práce:
			Komise dopravní
			Komise pro životní prostředí
			Komise pro tělovýchovu a sport
			Komise pro vnější vztahy
			Komise pro lázeňství a cestovní ruch
			Komise pro likvidaci nepotřebného majetku
			Komise pro kulturu a památkovou péči
			Krajské protidrogové komise
			Energetické komise

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


8. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 1. NP pavilonu B – ARO“ 
- Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 151/02/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení v režimu významné veřejné zakázky formou otevřeného řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 1. NP pavilonu B – ARO“. Zahájení tohoto zadávacího řízení odesláním oznámení o zahájení řízení k uveřejnění podléhá schválení vedením Karlovarského kraje.

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 1. NP pavilonu B – ARO“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Antonín Zaschke	                       - náhradník: Jiří Kvak
- člen: Bc. Olga Vokáčová                 - náhradník: Šárka Drahokoupilová 
- člen: Ing. Denisa Cettlová               - náhradník: Ing. Alena Šalátová




- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Miroslav Balatka	- náhradník: Bc. Robert Pisár
- člen: Ing. Karel Jakobec	- náhradník: Bohuslava Hajská
- člen: Ing. Václav Živný	- náhradník: Josef Murčo
- člen: Bc. Miloslav Čermák    - náhradník: Mgr. Jiří Holan
- člen: Ing. Alena Šalátová	- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Josef Hora		- náhradník: Mgr. Dalibor Blažek

Termín kontroly: 08.09.2014

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


9. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov - Stavební úpravy 5. NP pavilonu E – oční odd./lůžková část" 
- Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 152/02/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení v režimu významné veřejné zakázky formou otevřeného řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice 
v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov - Stavební úpravy 5. NP pavilonu E – oční odd./lůžková část. Zahájení tohoto zadávacího řízení odesláním oznámení o zahájení řízení k uveřejnění podléhá schválení vedením Karlovarského kraje.

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov - Stavební úpravy 5. NP pavilonu E – oční odd./lůžková část"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Jiří Kvak	                 - náhradník: Antonín Zaschke
- člen: Šárka Drahokoupilová      - náhradník: Bc. Olga Vokáčová
- člen: Ing. Alena Šalátová           - náhradník: Ing. Denisa Cettlová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Ing. Miroslav Balatka	- náhradník: Bc. Robert Pisár
- člen: Bc. Miloslav Čermák    - náhradník: Ing. Edmund Janisch
- člen: Ing. Václav Živný	- náhradník: Josef Murčo
- člen: Bohuslava Hajská     	- náhradník: Mgr. Jiří Holan
- člen: Ing. Alena Šalátová	- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Josef Hora		- náhradník: Mgr. Dalibor Blažek

Termín kontroly: 08.09.2014

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






10. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice 
v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov – Stavební úpravy 4. NP pavilonu E – odd. gynekologicko - porodnické“ 
- Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 153/02/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení v režimu významné veřejné zakázky formou otevřeného řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice 
v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov – Stavební úpravy 4. NP pavilonu E – odd. gynekologicko - porodnické“. Zahájení tohoto zadávacího řízení odesláním oznámení o zahájení řízení k uveřejnění podléhá schválení vedením Karlovarského kraje.

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov – Stavební úpravy 4. NP pavilonu E – odd. gynekologicko - porodnické“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Šárka Drahokoupilová	       - náhradník: Antonín Zaschke
- člen: Bc. Olga Vokáčová             - náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Denisa Cettlová            - náhradník: Ing. Alena Šalátová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: Ing. Edmund Janisch
- člen: Hana Hozmanová	- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Ing. Eva Valjentová	- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Bohuslava Hajská     	- náhradník: Mgr. Jiří Holan
- člen: Ing. Alena Šalátová	- náhradník: Ing. Věra Tomsová
- člen: Ing. Josef Hora		- náhradník: Mgr. Dalibor Blažek

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


11. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov“ 
- Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 154/02/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení v režimu významné veřejné zakázky formou otevřeného řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov“. Zahájení tohoto zadávacího řízení odesláním oznámení o zahájení řízení k uveřejnění podléhá schválení vedením Karlovarského kraje.

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov“



- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Antonín Zaschke	                - náhradník: Jiří Kvak
- člen: Bc. Olga Vokáčová          - náhradník: Šárka Drahokoupilová
- člen: Ing. Alena Šalátová          - náhradník: Ing. Denisa Cettlová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisi:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: Ing. Edmund Janisch
- člen: Ing. Tomáš Svoboda	- náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Ing. Václav Živný	- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Mgr. Jiří Holan     	- náhradník: Bohuslava Hajská
- člen: Šárka Drahokoupilová	- náhradník: Ing. Věra Tomsová
- člen: Ing. Josef Hora		- náhradník: Mgr. Dalibor Blažek

Termín kontroly: 08.09.2014

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


12. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech -  I. část - výměna oken v pavilonu "B" a "C", rekonstrukce balkonů a zateplení obvodového pláště pavilonu "C", II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu "B""
- 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 155/02/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech - I. část - výměna oken v pavilonu "B" a "C", rekonstrukce balkonů a zateplení obvodového pláště pavilonu "C", II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu "B""

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech - I. část - výměna oken v pavilonu "B" a "C", rekonstrukce balkonů a zateplení obvodového pláště pavilonu "C", II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu "B""

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- 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: Mgr. Jiří Klsák 				- člen: Ing. Petr Kulhánek
- člen: Josef Murčo				- člen: Barbora Vojtová
- člen: Ing. Josef Hora				- člen: Mgr. Jiří Holan
- člen: Ing. Věra Tomsová 			- člen: Jiří Kvak
- člen: Ing. Ivana Svobodová			- člen: Ing. Jaroslav Bednář



Termín kontroly: 07.07.2014

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


13. „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“ schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 156/02/14

- bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky na akci „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“ užitím jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách

- schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“

Termín kontroly: 02.06.2014

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


14. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – schválení nového znění textu vzorových licenčních smluv a vzoru podlicenčních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 157/02/14

- schvaluje nové znění textu vzorové licenční smlouvy v rámci globálních grantů prioritní osy 1 a 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- schvaluje uzavření licenčních smluv s příjemci, kterým byla poskytnuta finanční podpora z globálních grantů prioritní osy 1 a 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- schvaluje znění textu vzorové podlicenční smlouvy v rámci globálních grantů prioritní osy 1 a 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- schvaluje uzavření podlicenčních smluv s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na výstupy z projektů, na které byla poskytnuta finanční podpora z globálních grantů prioritní osy 1 a 3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- schvaluje zapracování případných změn do znění textu vzorové licenční a podlicenční smlouvy 
na základě připomínek Řídícího orgánu a věcně příslušných odborů v rámci implementační struktury Karlovarského kraje a dle podmínek konkrétních grantových projektů prostřednictvím odboru investic 
a grantových schémat

Termín kontroly: 07.07.2014

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

15. Zrušení nařízení Karlovarského kraje č. 1/2010, kterým se vydávají závazné části Plánu povodí Ohře a dolního Labe a závazné části Plánu oblasti povodí Berounky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 158/02/14

- ruší nařízení Karlovarského kraje č. 1/2010, kterým se vydávají závazné části Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe a závazné části Plánu oblasti povodí Berounky

Termín kontroly: 28.04.2014

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


16. Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 159/02/14

- bere na vědomí informaci k novému znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje přijetí a používání nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv 
o realizaci grantového projektu uzavřených do 30.4.2012 v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

Termín kontroly: 07.04.2014

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


17. Žádost Libora Baláka - Karlovarské hudební divadlo, IČO 49759302, sídlem Celní 13, Karlovy Vary, PSČ 360 05, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 160/02/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z celkové částky  135.000,-- Kč, tj. 121.500,-- Kč

Termín kontroly: 24.03.2014

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







18. Žádost Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov, IČO 75005484, se sídlem Školní 786, Sokolov, PSČ 357 31, o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 161/02/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit odvod ve výši 31.539,-- Kč za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z této částky, Základní škole Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov, IČO 75005484, se sídlem Školní 786, Sokolov, PSČ 357 31

Termín kontroly: 24.03.2014

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


19. Žádost Základní školy jazyků Karlovy Vary, IČO 00872296, sídlem Libušina 1032/31, Karlovy Vary, PSČ 360 01, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 162/02/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z celkové částky 3.031,-- Kč, 
tj. 3.031,-- Kč

Termín kontroly: 24.03.2014

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


20. Žádost Základní umělecké školy Fryderyka Chopina, IČO 47721472, sídlem Ibsenova 87, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 163/02/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z celkové částky 15.000,-- Kč, tj. 13.500,-- Kč

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


21. Pověření JUDr. Petra Haluzy, advokáta, k zastupování Karlovarského kraje ve věci sporu s VZP ČR vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3, č. j. 12 C 355/2013, o částku ve výši 64.726,-- Kč 
s příslušenstvím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 164/02/14

- schvaluje pověření JUDr. Petra Haluzy, advokáta, se sídlem v Praze 9, Drahobejlova 41, k zastupování Karlovarského kraje ve věci sporu s VZP ČR vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3, 
č. j. 12 C 355/2013, o částku ve výši 64.726,-- Kč s příslušenstvím

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem příslušné plné moci

Termín kontroly: 26.05.2014

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


22. Prominutí pohledávky za povinným Ladislavem Oravcem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 165/02/14

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 2.000,-- Kč za povinným Ladislavem Oravcem, trvale bytem Lučina 330, 348 13 Chodová Planá, IČO 69437777

Termín kontroly: 07.04.2014

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


23. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby na rok 2014

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


24. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, 
na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 166/02/14

- souhlasí s předloženým provozním plánem příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na rok 2014 s celkovými předpokládanými zdroji ve výši 1.141.082 tis. Kč

- schvaluje způsob a dobu účetního odepisování majetku tak, jak je předloženo v Odpisovém plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2014 (sloupec 3 a 4). Propočet ročních účetních odpisů činí 111.678 tis. Kč

- schvaluje předložený rozpočet výnosů a nákladů Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2014 ve výši 427.980 tis. Kč

- schvaluje předložený plán tvorby a použití fondů a ostatních peněžních operací Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2014

- schvaluje hodnotu závazného ukazatele „Limit mzdových nákladů na rok 2014“ ve výši 14 mil. Kč

- schvaluje předložený plán čerpání investičního fondu pro rok 2014 ve výši 913.322 tis. Kč

Termín kontroly: 28.04.2014

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


25. 1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 167/02/14

- schvaluje 1. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“ dle návrhu

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 1. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“ dle návrhu

Termín kontroly: 07.07.2014

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


26. Uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem 
GW Train Regio a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 168/02/14

- schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem GW Train Regio a.s., dle návrhu

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


27. Poskytnutí podpory společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 169/02/14

- souhlasí s poskytnutím podpory společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., ve výši 95.000,-- Kč

- souhlasí s předloženým návrhem „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 společnosti NIPI BP, o.p.s., na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)“ ve výši 95.000,-- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 společnosti NIPI BP, o.p.s., na zajištění/udržení chodu krajského konzultačního střediska (odborných konzultantů)“

Termín kontroly: 26.05.2014

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



28. Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 170/02/14

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji“ ke dni 31.1.2014

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


29. Grantový projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace výkonu sociálně - právní ochrany“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 171/02/14

- schvaluje Smlouvu o spolupráci pro grantový projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace výkonu sociálně - právní ochrany“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci pro grantový projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace výkonu sociálně - právní ochrany“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na řízení a administraci grantového projektu Karlovarského kraje „Podpora standardizace výkonu sociálně - právní ochrany“ ve výši 517.260,-- Kč

Termín kontroly: 28.04.2014

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


30. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ – ZS 824 - 1166/2014 na grantový projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace výkonu sociálně - právní ochrany“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 172/02/14

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č. OPLZZ – ZS 824 - 1166/2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace výkonu sociálně - právní ochrany“ 
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00075

- deklaruje, že jako orgán příjemce dotace byla rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č. OPLZZ – ZS 824 - 1166/2014 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace výkonu sociálně - právní ochrany“ reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00075

- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPLZZ – ZS 824 - 1166/2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace výkonu sociálně - právní ochrany“ 
reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00075 
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

- ukládá 
a) odboru sociálních věcí a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č. OPLZZ – ZS 824 - 1166/2014 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace výkonu sociálně - právní ochrany“ reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.
b) odboru sociálních věcí informovat 2x ročně Radu Karlovarského kraje o průběžném plnění grantového projektu Karlovarského kraje „Podpora standardizace výkonu sociálně - právní ochrany“

Termín kontroly: 28.04.2014

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


31. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: Informace o společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., vyplývající ze smlouvy o nájmu části podniku uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o., za účasti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 173/02/14

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

- bere na vědomí informace společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., předložené na základě smlouvy 
o nájmu části podniku uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocí a.s., a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., za účasti Karlovarského kraje, dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


32. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Operativní leasing sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 174/02/14



- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Operativní leasing sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ŠkoFIN s.r.o., IČO 45805369, se sídlem Pekařská 6, Praha 6, PSČ 155 00, s nabídkou výše celkového peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy 41.619.285,12 Kč bez DPH.

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Operativní leasing sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ s celkovou výší peněžitého závazku 
41.619.285,12 Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


33. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka zdravotnického materiálu 
pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 
- 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 175/02/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dodávka zdravotnického materiálu 
pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka zdravotnického materiálu pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Marcela Skalová          - náhradník: Jarmila Bartošová
- člen: Mgr. Miloš Kukačka, DiS.  - náhradník: Mgr. David Steindl, DiS. 
- člen: Ing. Pavel Beran                 - náhradník: Ing. Stanislav Hubka

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	      - náhradník: Ing. Richard Ullisch 
- člen: Mgr. Petr Šindelář, LL.M.   - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Ing. Václav Živný    	      - náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Bohuslava Hajská     	      - náhradník: Věra Bartůňková
- člen: Ing. Alena Šalátová	      - náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Mgr. Miloš Kukačka, DiS.  - náhradník: Ing. Petra Hnátková
- člen: Mgr. David Steindl, DiS      - náhradník: Ing. Stanislav Hubka
- člen: Gabriela Hes                       - náhradník: Dana Prošková

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 







34. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Servisní služby pro zajištění 24h provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“. Příprava opakovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Servisní služby 
pro zajištění 24h provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ 
- 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 176/02/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Servisní služby pro zajištění 24h provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“, jenž bylo schváleno usnesením č. RK 1030/10/13 ze dne 21.10.2013

- schvaluje realizaci opakování zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Servisní služby pro zajištění 24h provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Servisní služby pro zajištění 24h provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Marcela Skalová     - náhradník: Jarmila Bartošová
- člen: Bc. Miloš Kukačka        - náhradník: Bc. Vlastimil Novák
- člen: Ing. Pavel Beran            - náhradník: Mgr. David Šteindl, DiS.

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: Ing. Petr Navrátil 
- člen: Ing. Václav Živný	- náhradník: Josef Murčo
- člen: MUDr. Jan Svoboda     	- náhradník: Mgr. Dalibor Blažek
- člen: Ing. Karel Jakobec     	- náhradník: Mgr. Jana Vildumetzová
- člen: Ing. Denisa Cettlová	- náhradník: Jana Mrázová
- člen: Bc. Miloš Kukačka	- náhradník: MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


35. Postup ve věci platebních výměrů projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 177/02/14

- bere na vědomí informaci o doručených platebních výměrech k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů 
ve školách (dále jen "platební výměry")

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit přípravu odvolání proti platebním výměrům včetně jeho odeslání v termínu do 5.3.2014

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem odvolání proti platebním výměrům

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

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Martina Vránová, zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru kontroly


36. Postup ve věci platebních výměrů projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0024 Inovace školského portálu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 178/02/14

- bere na vědomí informaci o doručených platebních výměrech k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0024 Inovace školského portálu Karlovarského kraje (dále jen "platební výměry")

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit přípravu odvolání proti platebním výměrům včetně jeho odeslání v termínu do 5.3.2014

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem odvolání proti platebním výměrům

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

Termín kontroly: 07.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Martina Vránová, zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru kontroly


37. Postup ve věci platebních výměrů projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 179/02/14

- bere na vědomí informaci o doručených platebních výměrech k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen "platební výměry")

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit přípravu odvolání proti platebním výměrům včetně jeho odeslání v termínu do 5.3.2014

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem odvolání proti platebním výměrům

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

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Martina Vránová, zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru kontroly


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 180/02/14

- bere na vědomí informaci o šetření stížností v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

- doporučuje Mgr. Ladislavu Novákovi, řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, zadat provedení analýzy a zpracování návrhu postupu za účelem vyřešení problému 
v personální oblasti a o výsledku bezodkladně písemně informovat zřizovatele

Termín kontroly: 16.06.2014

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 181/02/14

- jmenuje Bc. Vlastu Kaiserovou a Ing. Tomáše Svobodu členy školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

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

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


40. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 182/02/14

- bere na vědomí oznámení Mgr. Petra Zmudy o vzdání se pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov dnem 30. dubna 2014 s tím, že s účinností od 1. května 2014 vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovního místa ředitele uvedené příspěvkové organizace paní Jarmila Hortová, jako zástupkyně ředitele, která jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje 
v plném rozsahu činnosti, a to do doby jmenování nového ředitele na základě výsledků konkursního řízení

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

- schvaluje text oznámení o vyhlášení konkursního řízení dle přílohy

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


Termín kontroly: 07.07.2014

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


41. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 183/02/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Sokolov, Staré námětí 37, ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí a reprezentací Karlovarského kraje na 8. ročníku celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 04.08.2014

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


42. Projekt „Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ v oblasti logistiky 
a cestovního ruchu“ příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 184/02/14

- bere na vědomí projektový záměr „Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ v oblasti logistiky a cestovního ruchu" příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje PaedDr. Vladimíru Štrynclovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, vedoucí projektu „Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ v oblasti logistiky a cestovního ruchu“

- souhlasí s tím, aby žadatelem o dotaci na projekt „Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ v oblasti logistiky a cestovního ruchu" byla příspěvková organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ v oblasti logistiky a cestovního ruchu"

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Stáž žáků v procesu počátečního odborného vzdělávání SŠ v oblasti logistiky a cestovního ruchu" ve výši cca 360.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno 
ze 100 % z prostředků programu Erasmus+



- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat o tomto usnesení příspěvkovou organizaci

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
PaedDr. Vladimíra Štrynclová, ředitelka příspěvkové organizace Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice


43. Změna usnesení č. RK 130/02/14 ze dne 10. února 2014 - 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 185/02/14

- mění část svého usnesení č. RK 130/02/14 ze dne 10. února 2014, kterým schválila text oznámení 
o konání konkursních řízení dle návrhu v tom smyslu, že nahrazuje text návrhu novým textem v příloze tohoto usnesení

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


44. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ART CENTRUM GALERIE 4 - rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb" 
- 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 186/02/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „ART CENTRUM GALERIE 4 - rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „ART CENTRUM GALERIE 4 - rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb“ dle návrhu

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Mgr. Zbyněk Illek		- náhradník: Hana Illek Olišarová
- člen: Simona Marková		- náhradník: Bc. Alena Jurčiková
- člen: Vladimíra Kleslová		- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen: Antonín Zaschke	                        - náhradník: Jiří Kvak





- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: Jakub Pánik
- člen: PhDr. Oleg Kalaš		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: MUDr. Jan Svoboda		- náhradník: Mgr. Jiří Klsák
- člen: Antonín Zaschke		            - náhradník: Jiří Kvak
- člen: Mgr. Zbyněk Illek		- náhradník: Hana Illek Olišarová
- člen: Ing. Radim Adamec		- náhradník: Mgr. Veronika Vodičková
- člen: Ing. Petr Moos			- náhradník: Emil Minář
- člen: Ing. Martin Mašek		- náhradník: Ing. arch. Luboš Mašek
- člen: Jiří Fejfar			- náhradník: Milan Hučko

- ukládá řediteli příspěvkové organizace, Mgr. Zbyňku Illkovi, realizovat veškeré kroky dle schváleného usnesení a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 02.06.2014

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


45. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 3083/4 v k.ú. Krásno nad Teplou 
a p.p.č. 4438/1 v k.ú. Horní Slavkov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 4022/28, 4079/2, 4079/4 v k.ú. Horní Slavkov 
z majetku města Horní Slavkov do majetku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 187/02/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 3083/4, která byla oddělena geometrickým plánem č. 523-982/2013 z původního pozemku p.p.č. 3083/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3083/6 o výměře 530 m2 v k.ú. Krásno nad Teplou a obci Krásno 
a části pozemku p.p.č. 4438/1, které byly odděleny geometrickými plány č. 1416-41/2013 
a č. 1421-179/2013 z původního pozemku p.p.č. 4438/1 a označeny jako jeho díly "d" o výměře 394 m2 
a "c" o výměře 225 m2 v k.ú. a obci Horní Slavkov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, Horní Slavkov, PSČ 357 31, 
IČO 00259322, zastoupeným Martinem Kasalem, Dis., starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 3083/4, která byla oddělena geometrickým plánem č. 523-982/2013 z původního pozemku p.p.č. 3083/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3083/6 o výměře 530 m2 
v k.ú. Krásno nad Teplou a obci Krásno a částí pozemku p.p.č. 4438/1, které byly odděleny geometrickými plány č. 1416-41/2013 a č. 1421-179/2013 z původního pozemku p.p.č. 4438/1 a označeny jako jeho díly "d" o výměře 394 m2 a "c" o výměře 225 m2 v k.ú. a obci Horní Slavkov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, Horní Slavkov, PSČ 357 31, IČO 00259322, zastoupeným Martinem Kasalem, Dis., starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 4022/28, p.p.č. 4079/2 a p.p.č. 4079/4, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1416-41/2013 
z původních pozemků p.p.č. 4022/28, p.p.č. 4079/2 a p.p.č. 4079/4 a označeny jako pozemek 
p.p.č. 4022/28 díl "e" o výměře 84 m2,  p.p.č. 4022/28 díl "f" o výměře 5 m2, p.p.č. 4079/2 díl "b" 
o výměře 1295 m2 a p.p.č. 4079/4 díl "a" o výměře 32 m2 v k.ú. a obci Horní Slavkov formou darovací smlouvy mezi městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, Horní Slavkov, PSČ 357 31, 
IČO 00259322, zastoupeným Martinem Kasalem, Dis., 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 Horní Slavkov do majetku Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 16.06.2014

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


46. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 6768/2 v k.ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 188/02/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 6768/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2263-79/2013 z původního pozemku p.p.č. 6768/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 6768/14 o výměře 36 m2 a části pozemku p.p.č. 6768/2, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 6768/2 a označeny jako jeho díly "d" o výměře 52 m2, "w" o výměře 29 m2, "y" o výměře 23 m2 a "v" o výměře 57 m2, vše v k.ú. a obci Kraslice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Kraslice, 
se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, IČO 00259438, zastoupeným Ing. Zdeňkem Brantlem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví města Kraslice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 6768/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2263-79/2013 z původního pozemku p.p.č. 6768/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 6768/14 o výměře 36 m2 a částí pozemku p.p.č. 6768/2, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původního pozemku 
p.p.č. 6768/2 a označeny jako jeho díly "d" o výměře 52 m2, "w" o výměře 29 m2, "y" o výměře 23 m2 
a "v" o výměře 57 m2, vše v k.ú. a obci Kraslice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Kraslice, se sídlem nám. 28. října 1438, Kraslice, PSČ 358 20, IČO 00259438, zastoupeným Ing. Zdeňkem Brantlem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Kraslice

- 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: 08.09.2014

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


47. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemky 
p.p.č. 761/3 a st.p.č. 83 v k.ú. Krapice, části pozemků p.p.č. 258/3 a 197/4 a pozemky p.p.č. 197/5, 197/6 a 199/37 v k.ú. Hradiště u Chebu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 189/02/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 761/3 o výměře 137 m2 
a st.p.č. 83 o výměře 43 m2 v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně, části pozemků p.p.č. 258/3 
a p.p.č. 197/4, které byly odděleny geometrickým plánem č. 587-99/2013 z původních pozemků 
p.p.č. 258/3 a p.p.č. 197/4 a označeny novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 258/30 o výměře 
14 m2 a původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 197/4 o výměře 418 m2 a pozemky p.p.č. 197/5 o výměře 25 m2, p.p.č. 197/6 o výměře 49 m2 a p.p.č. 199/37 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že 
do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 761/3 o výměře 137 m2 a st.p.č. 83 o výměře 43 m2 v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně, částí pozemků p.p.č. 258/3 a p.p.č. 197/4, které byly odděleny geometrickým plánem č. 587-99/2013 
z původních pozemků p.p.č. 258/3 a p.p.č. 197/4 a označeny novým parcelním číslem jako pozemek 
p.p.č. 258/30 o výměře 14 m2 a původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 197/4 o výměře 418 m2 
a pozemků p.p.č. 197/5 o výměře 25 m2, p.p.č. 197/6 o výměře 49 m2 a p.p.č. 199/37 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Cheb

- 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


48. 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
usnesením č. RK 190/02/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „Doplnění uliční vpusti na komunikaci III/22132 v Sadově", jejímž předmětem je závazek ke zřízení služebnosti odpovídajícímu právu umístění stavby – výústního objektu na části pozemku p.č. 35 o předpokládané celkové výměře cca 1 m2 
v k.ú. a obci Sadov a závazek k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým 
a správním ředitelem (jako budoucí povinný ze služebnosti na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný ze služebnosti na straně druhé)

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 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


49. 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
usnesením č. RK 191/02/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti k části pozemku p.p.č. 693/5 v k.ú. a obci Krajková ve společném jmění manželů Oswaldových, oba bytem Krajková 290, PSČ 357 09 Krajková, která byla oddělena geometrickým plánem č. 601-121/2011 
z původního pozemku p.p.č. 693/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 693/12 
o výměře 69 m2, ve prospěch Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, za účelem výkonu vlastnického práva ke stavbě silnice 
č. III/21032, včetně práva přístupu za účelem kontroly, údržby a opravy, za jednorázovou náhradu 
za zřízení služebnosti ve výši 6.900,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky ke zřízení předmětné služebnosti

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


50. Souhlas s pokácením 9 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 3/1 v k.ú. Drahovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 192/02/14

- souhlasí s pokácením 9 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 3/1 v k.ú. Drahovice z důvodu plánované rekonstrukce a dostavby objektu Prvního českého gymnázia v Karlových Varech

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Prvnímu českému gymnáziu v Karlových Varech s tím, že dřevní hmota bude využita pro potřeby příspěvkové organizace

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

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


51. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 2738 v k.ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 193/02/14

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 2738 v k.ú. Karlovy Vary z důvodu zajištění provozní bezpečnosti budovy příspěvkové organizace a bezpečnosti dětí i zaměstnanců pohybujících se v areálu příspěvkové organizace

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu 
a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky 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: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


52. Souhlas s pokácením dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 217/1 v k.ú. Mostov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 194/02/14


- souhlasí s pokácením dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.p.č. 217/1 v k.ú. Mostov, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu připravované realizace stavby „Nové vedení 2x110 kV Jindřichov – Drmoul“

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizaci

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


53. Poskytnutí příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 195/02/14

- schvaluje poskytnutí částky 1.398.636,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na podporu včelařství 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1

Termín kontroly: 22.09.2014

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


54. Poskytnutí finančních příspěvků na pořádání chovatelských přehlídek a mysliveckých výstav trofejí zvěře v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 196/02/14

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v maximální výši 5.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., Okresnímu mysliveckému spolku Cheb, na pořádání chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy trofejí zvěře v roce 2014

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v maximální výši 5.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., Okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary, na pořádání chovatelské přehlídky 
a myslivecké výstavy trofejí zvěře v roce 2014

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v maximální výši 5.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., Okresnímu mysliveckému spolku Sokolov, na pořádání chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy trofejí zvěře v roce 2014

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Cheb dle návrhu

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary dle návrhu

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Okresnímu mysliveckému spolku Sokolov dle návrhu

Termín kontroly: 01.12.2014

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


55. Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 197/02/14

- schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství

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


56. Smlouva o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 198/02/14

- schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích

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


57a. Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově - nahrazení vůle žalovaného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 199/02/14

- schvaluje nepodávat odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově, kterým byla zamítnuta žaloba o nahrazení vůle žalovaného - města Loket

Termín kontroly: 07.04.2014

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


57b. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 200/02/14

- rozhoduje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, jménem Karlovarského kraje, jako jediného akcionáře akciové společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ 360 01, identifikační číslo 263 65 804, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, o zvýšení základního kapitálu této společnosti nepeněžitým vkladem za úpisu nových akcií předem určenému zájemci, takto:

Schvaluje se:

Základní kapitál akciové společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ 360 01, identifikační číslo 263 65 804, dále jen „Společnost“ se zvyšuje o částku 36.374.000,-- Kč (třicet šest milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých), tzn. z jeho dosavadní výše 84.000.000,-- Kč (slovy osmdesát čtyři milionů korun českých) na částku 120.374.000,-- Kč (slovy sto dvacet milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu tzn. nad částku 36.374.000,-- Kč se nepřipouští.

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 35 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých) a jedné nové kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě této akcie 1.374.000,-- (slovy jeden milion tři sta sedmdesát tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, dále jen jako „Akcie“.

Všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci – jedinému akcionáři: Karlovarskému kraji, identifikační číslo 708 91 168, se sídlem Krajského úřadu na adrese 360 01 Karlovy Vary, Závodní 353/88. Vzhledem k tomu, že dochází ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, nevyužívá se přednostní právo, a to v souladu s § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona 
o obchodních korporacích. 

Úpis všech Akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude proveden nepeněžitým vkladem – nemovitými věcmi:

1)	pozemkem parc. č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, kterážto nemovitá věc je zapsána u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary na LV č. 6. Jedná se o pozemek o rozloze 33720 m2 s využitím jako ostatní plocha, jehož hodnota byla oceněna soudním znalcem Ing. Martinem Polepilem na částku 28.459.000,-- Kč dle znaleckého posudku 
č. 3535-399/2013 ze dne 21.11.2013;

2)	pozemkem parc. č. 1792/3 v k.ú. Cheb, obec a okres Cheb, kterážto nemovitá věc je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Cheb na LV č. 4071. Jedná 
se o pozemek o rozloze 17096 m2 s využitím jako ostatní plocha, jehož hodnota byla oceněna soudním znalcem Ing. Janem Ryšavým na částku 7.915.000,-- Kč dle znaleckého posudku č. 119-6819/2013 ze dne 20.11.2013;

a to na základě smlouvy o úpisu Akcií uzavřené mezi Společností a předem určeným zájemcem.

Smlouva o úpisu Akcií bude uzavřena neprodleně po přijetí tohoto rozhodnutí jediného společníka 
v působnosti valné hromady tak, aby návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku mohl být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení. Návrh smlouvy o úpisu akcií byl zaslán předem určenému zájemci - Akcie budou upsány v sídle společnosti za podmínek dle připojeného návrhu smlouvy o úpisu akcií.

Celkový emisní kurs 36 upisovaných Akcií činí 36.374.000,-- Kč (slovy třicet šest milionů tři sta sedmdesát čtyři korun českých). Emisní kurs jedné upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tzn., představuje částku 1.000.000,-- Kč, (slovy jeden milion korun českých) pro 35 Akcií a částku 
1.374.000,-- Kč (slovy jeden milion tři sta sedmdesát tisíc korun českých) pro jednu Akcii, kteréžto Akcie se za tento nepeněžitý vklad vydávají, přičemž se jedná o akcie na jméno v listinné podobě.

Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs všech Akcií nepeněžitým vkladem dle článku 5 odst. 5 stanov a § 19 zákona o obchodních korporacích vnesením vkladu do Společnosti předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci (vkladu nemovitostí 
do základního kapitálu Společnosti) a předáním těchto nemovitostí Společnosti, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku, nejpozději však do 20 dnů 
ode dne podpisu smlouvy o úpisu Akcií, přičemž místem vnesení bude sídlo společnosti. Splacení nepeněžitého vkladu je podmínkou podání návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

- schvaluje smlouvu o úpisu akcií mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného podpisem výše uvedené smlouvy

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

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem notářského zápisu

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrhu na zápis nové výše základního kapitálu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne tohoto usnesení

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


57c. Revokace usnesení č. RK 142/02/14 „Obchodní mise zástupců podnikatelského sektoru 
a představitelů Karlovarského kraje do Kubánské republiky"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 201/02/14

- revokuje usnesení rady kraje č. RK 142/02/14 ze dne 17.2.2014, a to tak, že ruší souhlas uskutečněním pracovní cesty podnikatelů Karlovarského kraje do Kubánské republiky za účasti zaměstnanců a zástupců Karlovarského kraje ve dnech 7. - 11. dubna 2014

- souhlasí s uskutečněním pracovní cesty podnikatelů Karlovarského kraje do Kubánské republiky 
za účasti zástupců Karlovarského kraje (PaedDr. Josefa Novotného, Bc. Miloslava Čermáka 
a Ing. Romana Rokůska) v novém termínu a s finančním krytím výdajů s cestou spojených

- ukládá řediteli krajského úřadu vyjednat s Velvyslanectvím Kubánské republiky přípravu pracovní cesty v novém termínu

- ukládá projednat se zástupci podnikatelských subjektů jejich účast na pracovní cestě do Kubánské republiky v novém termínu

Termín kontroly: 10.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu


