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


USNESENÍ

z 9. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. března 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:20 do 9:38 hodin 


Přítomni:   	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních)  	
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		PhDr. Kalaš		
Další zúčastnění:	Mgr. Martina Vránová, zástupce ředitele krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná      	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.3.2014
RK 204/03/14
2.
Smlouva o spolupráci při výrobě diskusního pořadu uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností MB MEDIA PRODUCTION GROUP s.r.o.                              
RK 205/03/14
3.
Poskytnutí daru městu Hranice
RK 206/03/14
4.
Rozpočtové změny
RK 207/03/14
5.
Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2014
RK 208/03/14
6.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Českou Meibukan Gojyu-ryu Karate-do Asociaci
RK 209/03/14
7.
Odvolání a jmenování členky Komise pro lázeňství a cestovní ruch a předsedkyně Komise pro kulturu a památkovou péči
RK 210/03/14
8.
Prominutí pohledávky za povinnou NOVOPLAN beta CZ a.s.
RK 211/03/14
9.
Splátkový kalendář částky 174.000,-- Kč s příslušenstvím pro společnost Carlsbader Gate o.p.s.
RK 212/03/14
10.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji II – dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. 00119/2012-00
RK 213/03/14
11.
Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s. v roce 2014 na realizaci projektu ,,Rozšíření cyklopůjčoven v Karlovarském kraji"
RK 214/03/14
12.
Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 1. a 2. část
RK 215/03/14
13.
Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2014
RK 216/03/14
14.
Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace za rok 2013
staženo
15.
Schválení Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SPO_01_4120979367 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP ,,PATA" v Hazlově, p.o. 1. etapa, část III a 2. etapa"
RK 217/03/14
16.
Schválení Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.14_SOBS01_4120979356 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s. 
v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o. 1.etapa, část III a 2.etapa"
RK 218/03/14
17.
Individuální projekt Karlovarského kraje „Služby sociální prevence 
v Karlovarském kraji“
RK 219/03/14
18.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: „Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu - přístavba výtahové šachty, dodávka 
a montáž technologie
RK 220/03/14
19.
Projekt ,,Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné bydlení ,,PATA" v Hazlově II"
RK 221/03/14
20.
Poskytnutí příspěvku subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2014
RK 222/03/14
21.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Pozáruční servis a údržba vozidel 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 223/03/14
22.
Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže 
z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
RK 224/03/14
23.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Sokolov
RK 225/03/14
24.
Jmenování členů konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 226/03/14
25.
Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji 
RK 227/03/14
26.
Projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků pomocí zahraničních mobilit“ příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš 
RK 228/03/14
27.
Projekt „Vzdělávací mobilita jednotlivců (vzdělávání a odborná příprava VET)“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace 
RK 229/03/14
28.
Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014
RK 230/03/14
29.
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014
RK 231/03/14
30.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté  - Vstupní objekt dolu Jeroným“ 
- 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 232/03/14
31.
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 408/6  
v k.ú. Bochov
RK 233/03/14
32.
Projednání žádosti o pronájem objektu č. p. 731 v Horních Lubech
RK 234/03/14
33.
Souhlas s pokácením dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 321/2 v k.ú. Olšová Vrata a p.č. 34 v k.ú. Hněvín

staženo
34.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 1015/1 
v k.ú. Otovice u Karlových Var
RK 235/03/14
35.
Souhlas s pokácením 15 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 527/105, 527/131 a 527/52 v k.ú. Dvory, v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
RK 236/03/14
36.
Studie o kapacitách a technickém stavu kuchyní a výdejen na příspěvkových organizacích a obchodních společnostech kraje
RK 237/03/14
37.
Změna části usnesení č. RK 1207/11/13 ze dne 18.11.2013 – Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 241/3 a p.č. 241/1 v k.ú. Chlum Svaté Maří
RK 238/03/14
38.
Zrušení usnesení č. RK 1312/12/13 ze dne 18.12.2013 – Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 419/9 
v k.ú. Kostrčany 
RK 239/03/14
39.
Poskytnutí příspěvku Českému rybářskému svazu, Západočeskému územnímu svazu v Plzni
RK 240/03/14
40.
Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku ochrany životního prostředí
RK 241/03/14
41.
Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí
RK 242/03/14
42.
Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
RK 243/03/14
43.
Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků v rámci dotačního programu "Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel"
RK 244/03/14
44a
Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090043611 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v souvislosti s realizací stavby 
v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP ,,PATA" 
v Hazlově, p.o. 1. etapa, část III a 2. etapa"
RK 245/03/14
44b
Schválení Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SPO_01_4120984700 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o. 1. etapa, část III a 2. etapa"
RK 246/03/14
44c
Schválení Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
č. 14_SOBS01_4120983402 a č. 14_SOBS01_4120983403 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o. 1.etapa, část III a 2. etapa"
RK 247/03/14


	




PaedDr. Josef Novotný v. r. 
hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Petr Navrátil v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   




A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Ing. Václava Jakubíka



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 44a) Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090043611 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v souvislosti s realizací stavby 
v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP ,,PATA" 
v Hazlově, p.o. 1. etapa, část III a 2. etapa"

bod č. 44b)	Schválení Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SPO_01_4120984700 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o. 1. etapa, část III a 2. etapa"

bod č. 44c) 	Schválení Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
č. 14_SOBS01_4120983402 a č. 14_SOBS01_4120983403 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o. 1.etapa, část III a 2. etapa"	

Staženo z programu:

bod č. 14) 	Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace 
za rok 2013	

bod č. 33) 	Souhlas s pokácením dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 321/2 v k.ú. Olšová Vrata 
a p.č. 34 v k.ú. Hněvín
	


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.3.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 204/03/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.3.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 



2. Smlouva o spolupráci při výrobě diskusního pořadu uzavřená mezi Karlovarským krajem 
a společností MB MEDIA PRODUCTION GROUP s.r.o.                              

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 205/03/14

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při výrobě diskusního pořadu mezi Karlovarským krajem 
a společností MB MEDIA PRODUCTION GROUP s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného jejím podpisem

Termín kontroly: 28.04.2014

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


3. Poskytnutí daru městu Hranice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 206/03/14

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,-- Kč městu Hranice na rekonstrukci schodů 
v prostoru Trojstátí

Termín kontroly: 28.04.2014

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


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 207/03/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 89/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 2.372,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Zavádění komplexního programu vzdělávání konzultantů v oboru Home Staging, realizovaného společností HOME STAGING s.r.o., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 90/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.026.484,27 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II. 

Rozpočtovou změnu č. 91/2014 
- přesun z rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru kanceláře ředitele úřadu na předfinancování mzdových výdajů projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.) ve výši 5.000,-- Kč. Projekt je realizován a financován 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Rozpočtovou změnu č. 92/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 100.000,-- Kč do odboru kanceláře ředitele úřadu ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody 
a do odboru ekonomického ve výši ± 30.000,-- Kč ke krytí výdajů na úhradu cestovného. Jde o výdaje přímo související s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.             

Rozpočtovou změnu č. 93/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 200.000,-- Kč do odboru kanceláře ředitele úřadu ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody 
a do odboru ekonomického ve výši ± 20.000,-- Kč na úhradu cestovních náhrad. Jde o výdaje přímo související s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko.             

Rozpočtovou změnu č. 94/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 100.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek 
pro CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o. na pořádání dostihových dnů jménem Karlovarského kraje 
v průběhu sezóny 2014. 

Rozpočtovou změnu č. 95/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 190.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek 
pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary na „Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2014“.

Rozpočtovou změnu č. 96/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.054.905,79 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II. 

Rozpočtovou změnu č. 97/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 946.352,22 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II.

Rozpočtovou změnu č. 98/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.240.889,77 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 99/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.163.333,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním pojištěním PATA v Hazlově, realizovaného v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Rozpočtovou změnu č. 100/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.847,23 Kč (67,59 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 Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 101/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 199.650,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Obchodní akademii, vyšší odbornou školu cestovního ruchu a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary 
na úhradu objednaných právních služeb.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 102/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti celkem ve výši 85.379,-- Kč do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení:
• penále z prodlení s odvodem 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 (akce č. 4501) ve výši 82.379,-- Kč
• správního poplatku souvisejícího s podáním žádosti o prominutí odvodu a penále za pochybení 
při realizaci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 (akce č.4501) ve výši 2.000,-- Kč 
• správního poplatku souvisejícího s podáním žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 
při realizaci projektu Informovanost a publicita Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2  (akce č. 4502) ve výši 1.000,-- Kč

Termín kontroly: 28.04.2014

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


5. Finanční a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 208/03/14

- schvaluje finanční plány příspěvkových organizací na rok 2014

-	v oblasti zdravotnictví s celkovým výsledkem hospodaření 434.417,-- Kč (příloha č. 1a)
-	v oblasti regionálního rozvoje s nulovým výsledkem hospodaření (příloha č. 2a)
-	v oblasti sociálních věcí s celkovým výsledkem hospodaření 264.000,-- Kč (příloha č. 3a)
-	v oblasti kultury s nulovým výsledkem hospodaření (příloha č. 4a)
-	v oblasti dopravy s nulovým výsledkem hospodaření (příloha č. 5a)
-	v oblasti školství s celkovým výsledkem hospodaření 4.047.712,-- Kč (příloha č. 6a)

- schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2014

-	v oblasti zdravotnictví (příloha č. 1b)
-	v oblasti regionálního rozvoje (příloha č. 2b)
-	v oblasti sociálních věcí (příloha č. 3b)
-	v oblasti kultury (příloha č. 4b)
-	v oblasti dopravy (příloha č. 5b)
-	v oblasti školství (příloha č. 6b)

Zodpovídá:
ředitelé příspěvkových organizací


6. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Českou Meibukan Gojyu-ryu Karate-do Asociaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 209/03/14

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Českou Meibukan Gojyu-ryu Karate-do Asociaci ve výši 
40.000,-- Kč na VI. Mezinárodní seminář bojového umění Karate-do stylu Meibukan Gojyu-ryu

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Českou Meibukan Gojyu-ryu Karate-do Asociací ve výši 40.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Odvolání a jmenování členky Komise pro lázeňství a cestovní ruch a předsedkyně Komise 
pro kulturu a památkovou péči

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 210/03/14

- odvolává v  souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Ing. Evu Valjentovou z pozice členky Komise pro lázeňství a cestovní ruch dnem 10.3.2014

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Janu Čepičkovou členkou Komise pro lázeňství a cestovní ruch dnem 11.3.2014

- odvolává v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Ing. Evu Valjentovou z pozice předsedkyně Komise pro kulturu a památkovou péči dnem 10.3.2014

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Věru Bartůňkovou předsedkyní Komise pro kulturu a památkovou péči dnem 11.3.2014

- ukládá odboru kanceláře ředitele úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce

Termín kontroly: 28.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


8. Prominutí pohledávky za povinnou NOVOPLAN beta CZ a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 211/03/14

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 3.500,-- Kč za povinnou NOVOPLAN beta CZ a.s., IČO 27066215, se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1019/27

Termín kontroly: 07.04.2014

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


9. Splátkový kalendář částky 174.000,-- Kč s příslušenstvím pro společnost Carlsbader Gate o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 212/03/14

- souhlasí s navrženým splátkovým kalendářem společnosti Carlsbader Gate o.p.s, na jehož základě bude dlužná částka ve výši 174.712,-- Kč s příslušenstvím splácena pravidelnou měsíční splátkou ve výši 2.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navržený splátkový kalendář společnosti Carlsbader Gate o.p.s, na jehož základě bude dlužná částka ve výši 174.712,-- Kč s příslušenstvím splácena pravidelnou měsíční splátkou ve výši 2.000,-- Kč

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


10. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II – dodatek č. 2 
ke smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. 00119/2012 - 00

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 213/03/14

- schvaluje Dodatek č. 2, kterým se doplňuje Příloha č. 6 „Kopie smluv o partnerství (bez příloh)“ Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.42 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, ev. č. 00119/2012 - 00, mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Integrovanou střední školou Cheb), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2, kterým se doplňuje Příloha č. 6 „Kopie smluv o partnerství (bez příloh)“ Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.42 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“, ev. č. 00119/2012 - 00, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Integrovanou střední školou Cheb), dle návrhu

Termín kontroly: 02.06.2014

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


11. Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s. v roce 2014 na realizaci projektu ,,Rozšíření cyklopůjčoven v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 214/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí neinvestičního příspěvku v roce 2014 Českým drahám, a.s. ve výši 150.000,-- Kč na náklady související s rozšířením služeb a podporou systému půjčování kol v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 16.06.2014

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


12. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 1. a 2. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 215/03/14

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 1. a 2. část v období od 20.2.2013 do 26.2.2014

Termín kontroly: 07.07.2014

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


13. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 216/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras a stezek v Karlovarském kraji v roce 2014 
ve výši 450.000,-- Kč

Termín kontroly: 16.06.2014

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


14. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace za rok 2013

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


15. Schválení Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SPO_01_4120979367 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., 
v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o. 1. etapa, část III a 2. etapa"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 217/03/14

- schvaluje Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SPO_01_4120979367 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.14_SPO_01_4120979367 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.14_SPO_01_4120979367 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 15.12.2014

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


16. Schválení Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120979356 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o. 1. etapa, část III 
a 2. etapa"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 218/03/14

- schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120979356 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120979356 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120979356 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

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


17. Individuální projekt Karlovarského kraje "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 219/03/14

- souhlasí s projektovým záměrem individuálního projektu Karlovarského kraje "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení projektový záměr individuálního projektu Karlovarského kraje "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"

- souhlasí s realizací individuálního projektu Karlovarského kraje "Služby sociální prevence 
v Karlovarském kraji", s žadatelem o finanční podporu, s vedoucím projektu, s finančním krytím projektu, s předběžným harmonogramem a s aktivitami projektu dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji", žadatele o finanční podporu, vedoucího projektu, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu

- schvaluje zařazení projektového záměru individuálního projektu Karlovarského kraje "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- bere na vědomí udržitelnost individuálního projektu Karlovarského kraje "Služby sociální prevence 
v Karlovarském kraji" dle podmínek stanovených výzvou č. 5 Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


18. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: „Domov 
pro seniory "SKALKA" v Chebu - přístavba výtahové šachty, dodávka a montáž technologie“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 220/03/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky ,,Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu – přístavba výtahové šachty, dodávka a montáž technologie“

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče:

            VARO, s.r.o., sídlo Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb, IČO 26356503
	s nabídkovou cenou 5.848.060,-- Kč bez DPH

- pověřuje ředitelku Mgr. Radku Müllerovou, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže firmou VARO, s.r.o., sídlo Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb, IČO 26356503, s nabídkovou cenou 
5.848.060,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 12.05.2014

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


19. Projekt ,,Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné bydlení ,,PATA" v Hazlově II"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 221/03/14

- souhlasí s projektovým záměrem projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, ,,Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné bydlení "PATA" v Hazlově II", v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení projektový záměr projektu Domova 
pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, "Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné bydlení "PATA" v Hazlově II", v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

- souhlasí s realizací projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, ,,Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné bydlení "PATA" v Hazlově II", v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, s žadatelem o finanční podporu, 
s vedoucím projektu, s finančním krytím projektu, s předběžným harmonogramem a s aktivitami projektu dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci projektu Domova pro osoby 
se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace ,,Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné bydlení "PATA" v Hazlově II" v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb, žadatele o finanční podporu, vedoucího projektu, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu

- schvaluje zařazení projektového záměru projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, ,,Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné bydlení "PATA" v Hazlově II", v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


20. Poskytnutí příspěvku subjektům v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 222/03/14

- projednala žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví na rok 2014

- doporučuje poskytnutí finančních příspěvků v oblasti zdravotnictví z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro rok 2014 subjektům uvedeným dle návrhu

- pověřuje odbor zdravotnictví k přípravě smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, která je součástí Pravidel pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

- pověřuje Ing. Alenu Šalátovou podpisem smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje se schválenými subjekty

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 








21. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku ,,Pozáruční servis a údržba vozidel 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 223/03/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Pozáruční servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Pozáruční servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Marcela Skalová     - náhradník: Jarmila Bartošová
- člen: Bc. Vlastislav Novák     - 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. Tomáš Svoboda 
- člen: Bc. Pavel Čekan		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Ing. Václav Živný    	- náhradník: Věra Bartůňková
- člen: Ing. Josef Hora     	- náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Ing. Alena Šalátová	- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Bc. Vlastislav Novák	- náhradník: Mgr. Davidl Steindl, DiS.

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


22. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 224/03/14

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům v oblasti sportu 
a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 
dle přílohy č. 1 a 2 v celkové výši 7.509.150,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2014 dle přílohy č. 3 v celkové výši 2.588.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 22.09.2014

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

23. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 225/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Sokolov ve výši 50.000,-- Kč na podporu „Olympijského dne mládeže“, který je součástí nově vznikající akce „Sokolovský čtvrtmaraton a Olympijský den mládeže 2014“, včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 28.04.2014

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


24. Jmenování členů konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 226/03/14

- jmenuje Konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem ve složení dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související 
se jmenováním členů konkursních komisí

Termín kontroly: 28.04.2014

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


25. Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících 
v Karlovarském kraji 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 227/03/14

- bere na vědomí informaci o uspořádání slavnostního předání ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji u příležitosti Dne učitelů 2014

- schvaluje ocenění vybraných pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících 
v Karlovarském kraji dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

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

Termín kontroly: 28.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
26. Projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků pomocí zahraničních mobilit“ příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 228/03/14

- bere na vědomí projektový záměr „Vzdělávání pedagogických pracovníků pomocí zahraničních mobilit" příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje Mgr. Petra Jelínka, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, vedoucím projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků pomocí zahraničních mobilit“

- souhlasí s tím, aby žadatelem o dotaci na projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků pomocí zahraničních mobilit" byla příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků pomocí zahraničních mobilit"

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků pomocí zahraničních mobilit" ve výši cca 200.000,-- 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 Gymnázium a střední odborná škola Aš

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

Zodpovídá:
Mgr. Petr Jelínek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia a střední odborné školy Aš


27. Projekt „Vzdělávací mobilita jednotlivců (vzdělávání a odborná příprava VET)“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 229/03/14

- bere na vědomí projektový záměr ,,Vzdělávací mobilita jednotlivců (vzdělávání a odborná příprava VET)" Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, v rámci výzvy programu Erasmus+ 
a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje Mgr. Ilonu Medunovou, ředitelku Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, vedoucí projektu „Vzdělávací mobilita jednotlivců (vzdělávání a odborná příprava VET)“

- souhlasí s tím, aby žadatelem o dotaci na projekt „Vzdělávací mobilita jednotlivců (vzdělávání 
a odborná příprava VET)" byla Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávací mobilita jednotlivců (vzdělávání a odborná příprava VET)"

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Vzdělávací mobilita jednotlivců (vzdělávání a odborná příprava VET)" ve výši cca 1.015.000,-- 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 Střední školy živnostenská Sokolov, příspěvkové organizace

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

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 


28. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 230/03/14

- schvaluje výjimky (dle návrhu č. 1) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, pro žádosti uvedené v tabulce, 
ke kterým nebyla doložena povinná příloha stanovená v čl. II odst. 3 písm. g) těchto pravidel, a to v tom smyslu, že dané žádosti budou přijaty, hodnoceny a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, 
že chybějící přílohu - závazné stanovisko orgánu státní památkové péče - doloží nejpozději při podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

- schvaluje výjimku (dle návrhu č. 2) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, pro žádost uvedenou v tabulce, která nebyla doručena na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu pro podávání žádostí uvedeném v čl. III. odst. 1 Pravidel, a to v tom smyslu, že daná žádost bude přijata a hodnocena

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit výjimky (dle návrhu č. 3) z Pravidel 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, pro žádosti uvedené v tabulce, ke kterým nebyla doložena povinná příloha stanovená v čl. II odst. 3 písm. g) těchto pravidel, a to v tom smyslu, že dané žádosti budou přijaty, hodnoceny 
a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící přílohu - závazné stanovisko orgánu státní památkové péče - doloží nejpozději při podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje nevyhovět žádosti o výjimku (dle návrhu č. 4) 
z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů, pro žádost uvedenou v tabulce, která nebyla doručena na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu pro podávání žádostí uvedeném v čl. III. odst. 1 Pravidel, a to v tom smyslu, že daná žádost nebude přijata a hodnocena

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat veškeré kroky dle usnesení

Termín kontroly: 26.05.2014

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


29. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 231/03/14

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 v celkové výši 3.735.000,-- Kč

- zmocňuje člena Rady Karlovarského kraje PhDr. Olega Kalaše k podpisu smluv o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014 schválených radou kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů 
dle přílohy č. 2 v celkové výši 1.765.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zplnomocnění člena Rady Karlovarského kraje, PhDr. Olega Kalaše, podpisem smluv o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014 schválených zastupitelstvem kraje

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

Termín kontroly: 26.05.2014

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


30. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté  - Vstupní objekt dolu Jeroným“ 
- 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 232/03/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným“

- schvaluje hodnotící kritérium a jeho váhu pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté  - Vstupní objekt dolu Jeroným“ dle návrhu





- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Michael Rund		- náhradník: Věra Plesníková
- člen: Rudolf Klier			- náhradník: Bc. Jiří Loskot
- člen: Mgr. Veronika Vodičková	- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen: Antonín Zaschke	                          - náhradník: Bc. Olga Vokáčová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: PhDr. Oleg Kalaš		- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Hana Hozmanová		- náhradník: Ing. Jan Horník
- člen: Mgr. Jiří Klsák			- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: Antonín Zaschke		             - náhradník: Bc. Olga Vokáčová
- člen: Ing. Michael Rund		- náhradník: Věra Plesníková
- člen: Ing. Radim Adamec		- náhradník: Mgr. Veronika Vodičková
- člen: Rudolf Klier			- náhradník: Bc. Jiří Loskot

- ukládá řediteli příspěvkové organizace, Ing. Michaeli Rundovi, 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. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


31. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 408/6  v k. ú. Bochov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 233/03/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek st.p.č. 408/6 o výměře 17 m2 v k. ú. Bochov formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, 
IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné) a společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., 
se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, IČO 26402068 (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 31.884,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku st.p.č. 408/6 o výměře 17 m2 v k. ú. Bochov formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné), a společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, IČO 26402068 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 31.884,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

- souhlasí s úhradou nákladů společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., na soudní řízení ve výši 31.884,-- Kč

Termín kontroly: 06.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


32. Projednání žádosti o pronájem objektu č. p. 731 v Horních Lubech 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 234/03/14

- schvaluje zamítnutí žádosti společnosti CORSAX, s.r.o., IČO 28062922, se sídlem Dr. Kocourka 145, Sokolov 356 01 o pronájem objektu č. p. 731 v Horních Lubech

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


33. Souhlas s pokácením dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 321/2 v k.ú. Olšová Vrata a p.č. 34 
v k.ú. Hněvín

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


34. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 1015/1 v k. ú. Otovice u Karlových Var

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 235/03/14

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 1015/1 v k. ú. Otovice u Karlových Var, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu plánované rekonstrukce stávající sítě NN v Otovicích, 
ul. Hroznětínská

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty obci Otovice, s tím, že dřevní hmota bude využita pro potřeby obce

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

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


35. Souhlas s pokácením 15 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 527/105, 527/131 a 527/52 v k. ú. Dvory, v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 236/03/14

- souhlasí s pokácením 15 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 527/105, 527/131 a 527/52 v k.ú. Dvory, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu plánované obnovy dřevin v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, Odbor životního prostředí, o povolení kácení
Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


36. Studie o kapacitách a technickém stavu kuchyní a výdejen na příspěvkových organizacích 
a obchodních společnostech kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 237/03/14

- bere na vědomí materiál „Studie o kapacitách a technickém stavu kuchyní a výdejen na příspěvkových organizacích a obchodních společnostech kraje“ vč. mapových podkladů se spádovými oblastmi, 
dle návrhu

- ukládá příslušným zřizovatelským odborům a odboru investic a grantových schémat:
- při jakémkoliv požadavku na změnu dodavatele či prodloužení, na rekonstrukci, modernizaci, rozšíření apod. výdejen jídel či kuchyní tyto vždy posuzovat z hlediska optimalizace výdajů s přihlédnutím 
ke stávajícímu stavu kuchyní a výdejen v jednotlivých spádových oblastech Karlovarska, Sokolovska 
a Chebska v souladu s podkladem „Studie o kapacitách a technickém stavu kuchyní a výdejen 
na příspěvkových organizacích a obchodních společnostech kraje“ vč. mapových podkladů se spádovými oblastmi
- předkládat Radě Karlovarského kraje, popř. Zastupitelstvu Karlovarského kraje výše, uvedené požadavky ke schválení, a to vždy s vyjádřením ve vztahu k podkladu „Studie o kapacitách a technickém stavu kuchyní a výdejen na příspěvkových organizacích a obchodních společnostech kraje“ vč. mapových podkladů se spádovými oblastmi

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 


37. Změna části usnesení č. RK 1207/11/13 ze dne 18.11.2013 – Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 241/3 a p.č. 241/1 v k.ú. Chlum Svaté Maří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 238/03/14

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 1207/11/13 ze dne 18.11.2013 ve znění:
- souhlas s ponecháním dřevní hmoty obci Chlum Svaté Maří s tím, že obec uhradí náklady spojené 
s kácením dřevin

Zbývající část usnesení č. RK 1207/11/13 ze dne 18.11.2013 se nemění

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty žadatelům, tj. Věře Stejskalové a paní Haně Endlerové s tím, 
že zajistí kácení dřevin a uhradí náklady s tím spojené

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
38. Zrušení usnesení č. RK 1312/12/13 ze dne 18.12.2013 – Záměr kraje prodat nemovitost 
v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 419/9 v k.ú. Kostrčany 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 239/03/14

- zrušuje usnesení  č. RK 1312/12/13 ze dne 18.12.2013

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


39. Poskytnutí příspěvku Českému rybářskému svazu, Západočeskému územnímu svazu v Plzni

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 240/03/14

- schvaluje poskytnutí příspěvku Českému rybářskému svazu, Západočeskému územnímu svazu Plzeň, IČO 00434124, ve výši 150.000,-- Kč pro rok 2014

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku Českému rybářskému svazu, Západočeskému územnímu svazu Plzeň

Termín kontroly: 28.04.2014

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


40. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku ochrany životního prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 241/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku ochrany životního prostředí

Termín kontroly: 12.05.2014

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


41. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 242/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Termín kontroly: 12.05.2014

Zodpovídá:
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
42. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 243/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Termín kontroly: 12.05.2014

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


43. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků v rámci dotačního programu ,,Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 244/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí příspěvků v rámci dotačního programu ,,Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel"

Termín kontroly: 12.05.2014

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


44a. Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090043611 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP ,,PATA" v Hazlově, p.o. 1. etapa, část III a 2. etapa"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 245/03/14

- schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090043611 mezi Karlovarským krajem 
a RWE GasNet, s.r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného distribuční soustavě č. 320090043611 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 
č. 320090043611 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., dle návrhu

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







44b. Schválení Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SPO_01_4120984700 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., 
v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, p.o. 1. etapa, část III a 2. etapa"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 246/03/14

- schvaluje Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SPO_01_4120984700 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SPO_01_4120984700 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.14_SPO_01_4120984700 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

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


44c. Schválení Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120983402 
a č.14_SOBS01_4120983403 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti 
s realizací stavby v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" 
v Hazlově, p.o. 1. etapa, část III a 2. etapa"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 247/03/14

- schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120983402 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120983402 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120983402 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.14_SOBS01_4120983403 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120983403 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 14_SOBS01_4120983403 mezi Karlovarským krajem a ČEZ Distribuce, a.s., dle návrhu

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


