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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 10. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 24. března 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:07 do 11:15 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)  
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný		
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	Ing. Divišová, Mgr. Malý, Ing. Očenášek, PhDr. Mgr. Smoleja, 
MUDr. Sýkora, Ph.D., Ing. Uhříček
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.3.2014
RK 248/03/14
2.
Aktualizace Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
RK 249/03/14
3.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v roce 2014
RK 250/03/14
4.
Poskytnutí daru občanskému sdružení Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku
RK 251/03/14
5.
Poskytnutí daru Člověku v tísni, o.p.s.
RK 252/03/14
6.
Poskytnutí daru občanskému sdružení Nordic Walking live
RK 253/03/14
7.
Poskytnutí příspěvku na konání 1/2 Maratonu Karlovy Vary 2014
RK 254/03/14
8.
Rozpočtové změny
RK 255/03/14
9.
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2013
RK 256/03/14
10.
Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje za rok 2013
RK 257/03/14
11.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CYKLO TEAM KILLI
RK 258/03/14
12.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Valeč
RK 259/03/14
13.
Uzavření účetních výkazů zrušené příspěvkové organizace Domov pro osoby 
se zdravotním postižením v Lubech
RK 260/03/14
14.
Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.4.2014
RK 261/03/14
15.
Schválení smlouvy o dílo na „Studie - snížení nákladů na energie na objektech 
v majetku Karlovarského kraje“

RK 262/03/14
16.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Aktualizace Energetické koncepce Karlovarského kraje“ 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
RK 263/03/14
17.
Informace o ukončení projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Centrum odborného vzdělávání Ostrov (SPŠ Ostrov)“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov 
RK 264/03/14
18.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II – dodatek 
č. 2 ke smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. KK 00136/2012 - 00
RK 265/03/14
19.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2, Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II - dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci grantového projektu, 
evid. č. KK 00122/2012 - 00
RK 266/03/14
20.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji II – dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. 00118/2012 - 00
RK 267/03/14
21.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění publicity v rámci projektu Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 268/03/14
22.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Technický dozor investora 
v rámci projektu Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 269/03/14
23.
Schválení dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 19.3.2012, Digitální mapa veřejné správy (DMVS)
RK 270/03/14
24.
Schválení uzavření smlouvy "Svěřenecká smlouva" mezi Karlovarským krajem 
a VARS Brno a.s. a Mgr. Pavlem Palatickým, advokátem
RK 271/03/14
25.
Schválení zpětvzetí žalobního návrhu
RK 272/03/14
26.
Žádost Kolegia karlovarských lázeňských lékařů, o.s., IČO 49753631, sídlem Jaltská 7, Karlovy Vary, PSČ 360 01 o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
RK 273/03/14
27.
Žádost Základní školy a mateřské školy Dolní Žandov, IČO 75005239, sídlem Dolní Žandov č.p. 37, 350 02 Cheb, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
RK 274/03/14
28.
Žádost Základní školy a mateřské školy Oloví, okres Sokolov, IČO 70980951, 
se sídlem Smetanova 1, Oloví, PSČ 357 07, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
RK 275/03/14
29.
Žádost Základní školy Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace, 
IČO 60611057, sídlem Karlovarská 1189, Nejdek, PSČ 362 22, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
RK 276/03/14
30.
Žádost Základní školy Sokolov, IČO 66359180, se sídlem Křižíkova 1916, Sokolov, PSČ 356 01, o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.3.42/01.0019
RK 277/03/14
31.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
RK 278/03/14
32.
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2013
RK 279/03/14
33.
Odvolání proti platebním výměrům k projektům CZ.1.09/3.1.00/07.00014 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa 
a CZ.1.09/3.1.00/19.00524 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji - II. etapa
RK 280/03/14
34.
Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
RK 281/03/14
35.
Letiště Karlovy Vary s.r.o. – určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2013
RK 282/03/14
36.
Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby 
na rok 2014
RK 283/03/14
37.
2. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“
RK 284/03/14
38.
Vzor smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení, vzor smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a související sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji
RK 285/03/14
39.
Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2013
RK 286/03/14
40.
Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje – II. pololetí 2013
RK 287/03/14
41.
Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje – II. pololetí 2013
RK 288/03/14
42.
Odměny ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání – 2. pololetí 2013 
RK 289/03/14
43.
Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2013
RK 290/03/14
44.
Program obnovy venkova 2014 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3
RK 291/03/14
45.
Projekt Partnerství pro budoucnost 3 - závěrečná zpráva
RK 292/03/14
46.
Smlouva o dílo - projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje
RK 293/03/14
47.
Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci: Cyklostezka Ohře II – Změnové listy ZL č. 10 - 14
RK 294/03/14
48.
Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2014
RK 295/03/14
49.
Projednání zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2013 - zařízení sociálních služeb
RK 296/03/14
50.
Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby"
RK 297/03/14
51.
Schválení Podmínek Rozhodnutí poskytnutí dotace projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část I“ -  v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013
RK 298/03/14
52.
Schválení podstatné změny u projektů „Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00063 a „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ 
reg. č. CZ.1.04/3.2.00/15.00012.
RK 299/03/14
53.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov“ 
v rámci individuálního projektu Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji 


RK 300/03/14
54.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Přestavba sociálního zařízení 
a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“ 
v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
RK 301/03/14
55.
Příprava zadávacího řízení „Zhotovitel stavby" v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa" 
- Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování komise pro hodnocení nabídek
RK 302/03/14
56.
Příspěvek na dobrovolnickou službu organizaci INSTAND o.s., institut na podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách 
RK 303/03/14
57.
Chráněné bydlení poskytované příspěvkovou organizací Domov pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
RK 304/03/14
58.
Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
RK 305/03/14
59.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb 
za II. pololetí roku 2013
RK 306/03/14
60.
Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - v souvislosti s přípravou stavby „Přístavba objektu lineárního urychlovače 
v nemocnici v Chebu“
RK 307/03/14
61.
Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – schválení odůvodnění účelnosti veřejných zakázek 
RK 308/03/14
62.
Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
RK 309/03/14
63.
Projekt „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ financovaný v rámci 23. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
RK 310/03/14
64.
Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu
RK 311/03/14
65.
Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 
RK 312/03/14
66.
Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách" 
RK 313/03/14
67.
Projekt „Projekt mobilit v rámci programu Erasmus+“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 
RK 314/03/14
68.
Projekt „Zvýšení jazykových kompetencí učitelů cizích jazyků a managementu školy“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary 
RK 315/03/14
69.
Finanční zajištění realizace projektu „Podpora uměleckého vzdělávání“ realizovaného příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

RK 316/03/14
70.
Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Modernizace strojů 
a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 
RK 317/03/14
71.
Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 
RK 318/03/14
72.
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže 
a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2014
RK 319/03/14
73.
Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizace projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"
RK 320/03/14
74.
Určení platu zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
RK 321/03/14
75.
Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 322/03/14
76.
Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na školní soutěže
RK 323/03/14
77.
Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 
RK 324/03/14
78.
Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
RK 325/03/14
79.
Změna Pravidel pro poskytování finanční podpory pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí 
nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji
RK 326/03/14
80.
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2013
RK 327/03/14
81.
Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2014
RK 328/03/14
82.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Goodfellas o.s.
RK 329/03/14
83.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Lázně Kyselka, o.p.s.
RK 330/03/14
84.
Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb"
RK 331/03/14
85.
Projekt "Nová expozice Muzea Karlovy Vary"
- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014
- finanční krytí projektu 
- jmenování vedoucího projektu
- zařazení projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
RK 332/03/14
86.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 2. pololetí 2013
RK 333/03/14
87.
Revokace usnesení č. RK 866/08/12 Projekt „Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově"
RK 334/03/14
88.
Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje spravovaného krajským úřadem
RK 335/03/14
89.
Schválení smlouvy o výpůjčce movitých věcí – NEMOS SOKOLOV s.r.o.
RK 336/03/14
90.
Schválení smlouvy o převodu práv a povinností z nájemní smlouvy a z dohody 
o započtení pohledávek – pronájem bývalého hraničního přechodu Aš
RK 337/03/14
91.
Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 527/156 a č. 527/111, k.ú. Dvory, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje
RK 338/03/14
92.
Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 500/14 a p.p.č. 500/15 v k.ú. Pomezí nad Ohří

RK 339/03/14
93.
Souhlas s pokácením dřevin rostoucích na pozemcích v k.ú. Olšová Vrata, 
k.ú. Hněvín a k.ú. Nejdek
RK 340/03/14
94.
Prodej osobního automobilu Renault Kangoo svěřeného do správy Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
RK 341/03/14
95.
Změna části usnesení č. RK 1201/11/13 ze dne 18.11.2013 – Prodej pozemku p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše 
v k.ú. Kraslice. Schválení výpůjčky pozemku p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice.
RK 342/03/14
96.
Závěrečná zpráva o ukončení projektu „Aktualizace digitálního povodňového plánu Karlovarského kraje s podrobností do území obcí s rozšířenou působností Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov"
RK 343/03/14
97.
Vyjádření Karlovarského kraje k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Mírová I pro dobývání výhradního ložiska kaolinů Mírová - Zátiší“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 344/03/14
98.
Úprava Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu 
před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
RK 345/03/14
99.
Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2014 ze dne 24.03.2014 o zřízení Přírodní památky Blažejský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
RK 346/03/14
100
Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2014 ze dne 24.03.2014 o zřízení Přírodní památky Lomnický rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
RK 347/03/14
101
Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2014 ze dne 24.03.2014 o zřízení Přírodní památky Týniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
RK 348/03/14
102
Nařízení Karlovarského kraje č. 5/2014 ze dne 24.03.2014 o zřízení Přírodní rezervace Vladař a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
RK 349/03/14
103
Nařízení Karlovarského kraje č. 6/2014 ze dne 24.03.2014 o zřízení Přírodní památky Za Údrčí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
RK 350/03/14
104
Smlouva o poskytnutí příspěvku Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Cheb na rok 2014
RK 351/03/14
105
Smlouva o vzájemné spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Slavkovský les
RK 352/03/14
106
Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
RK 353/03/14
107a
Tisková oprava přílohy č. 1 rozpočtové změny č. 72/2014
RK 354/03/14
107b
Informace o průběhu plnění předmětu zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši" - variantní řešení Aš Nedbalova a Všehrdova ulice 
RK 355/03/14
107c
Poskytnutí daru medailistům Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 
RK 356/03/14
107d
Vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2013"
RK 357/03/14
107e
Splnění požadavku uloženého Zastupitelstvem Karlovarského kraje v souvislosti 
s usnesením č. ZK 16/02/14 ze dne 13.2.2014
RK 358/03/14
107f
Zadávací řízení „Průzkum a studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“
RK 359/03/14
107g
Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje – Informační seminář o projektu Kariérní systém
RK 360/03/14
107h
Změna usnesení č. RK 227/03/14 ze dne 10. března 2014 - Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji
RK 361/03/14
107i
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ v rámci individuálního projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II.


RK 362/03/14
107j
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ v rámci individuálního projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II.
RK 363/03/14
107k
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – volba členů Dozorčí rady
RK 364/03/14
107l
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - rezignace generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.
RK 365/03/14
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A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- PhDr. Olega Kalaše

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 107a)	Tisková oprava přílohy č. 1 rozpočtové změny č. 72/2014

bod č. 107b)	Informace o průběhu plnění předmětu zakázky „Zpracování projektové dokumentace 
pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši" - variantní řešení Aš Nedbalova a Všehrdova ulice

bod č. 107c)	Poskytnutí daru medailistům Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014

bod č. 107d)	Vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2013"

bod č. 107e)	Splnění požadavku uloženého Zastupitelstvem Karlovarského kraje v souvislosti 
s usnesením č. ZK 16/02/14 ze dne 13.2.2014

bod č. 107f)	Zadávací řízení „Průzkum a studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“

bod č. 107g)	Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje – Informační seminář o projektu Kariérní systém

bod č. 107h)	Změna usnesení č. RK 227/03/14 ze dne 10. března 2014 - Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji

bod č. 107i)	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ v rámci individuálního projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II.

bod č. 107j)	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ v rámci individuálního projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II.

bod č. 107k)	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – volba členů Dozorčí rady

bod č. 107l)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - rezignace generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.





1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.3.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 248/03/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.3.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Aktualizace Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje 
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 249/03/14

- schvaluje aktualizaci Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje 
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v navrhovaném znění

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení aktualizaci Pravidel 
pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v navrhovaném znění

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


3. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 250/03/14

- souhlasí s poskytnutím příspěvku a předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pro rok 2014, ve výši 
2.750.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku a předložený návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pro rok 2014, ve výši 2.750.000,-- Kč

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


4. Poskytnutí daru občanskému sdružení Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 251/03/14

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,-- Kč Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, o.s.

Termín kontroly: 26.05.2014

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

5. Poskytnutí daru Člověku v tísni, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 252/03/14

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,-- Kč Člověku v tísni, o.p.s., na pomoc obětem násilí v Kyjevě na Ukrajině

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 16.06.2014

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


6. Poskytnutí daru občanskému sdružení Nordic Walking live

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 253/03/14

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-- Kč Nordic Walking live, o.s.

Termín kontroly: 26.05.2014

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


7. Poskytnutí příspěvku na konání 1/2 Maratonu Karlovy Vary 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 254/03/14

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 400.000,-- Kč společnosti TEMPO TEAM PRAGUE s.r.o., 
na konání 1/2 Maratonu Karlovy Vary 2014

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 04.08.2014

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


8. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 255/03/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 103/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na přepravu studentů 
v rámci 23. ročníku celostátní dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a gymnázií Slovenska.
Rozpočtovou změnu č. 104/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 v celkové částce ± 191.800,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na zajištění výuky a výcviku včetně získání řidičského oprávnění v autoškole, která je součástí učebních osnov oboru automechanik, autoelektrikář a silniční doprava.

Rozpočtovou změnu č. 105/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 60.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského Kraje Gymnázium Cheb k posílení prostředků na výplatu odměn pro realizační tým zabezpečující organizaci 23. ročníku Dějepisné soutěže, která se bude konat 
20. listopadu 2014.

Rozpočtovou změnu č. 106/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.640,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov jako odvod za porušení rozpočtové kázně. Vratka se vztahuje k rozpočtu roku 2012. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 107/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.755.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2014“

Rozpočtovou změnu č. 108/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000,-- Kč z rozpočtu Odboru životního prostředí 
a zemědělství do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku České myslivecké jednotě, okresnímu mysliveckému spolku Cheb 
na částečné pokrytí nákladů na pořízení pachových ohradníků 

Rozpočtovou změnu č. 109/2014
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve výši ± 8.500,-- Kč, jako příspěvek na společnou akci Odborný seminář na téma „Šikanování ve škole“ v rámci prevence kriminality

Rozpočtovou změnu č. 110/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 40.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek 
pro Českou Meibukan Gojyu-ryu Karate-do Asociaci na „VI. Mezinárodní seminář bojového umění Karate-do stylu Meibukan Gojyu-ryu“.

Rozpočtovou změnu č. 111/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 134.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny na příspěvky poskytované nefinančním podnikajícím subjektům. 

Rozpočtovou změnu č. 112/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 5.487.780,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z neinvestičních 
na investiční.


Rozpočtovou změnu č. 113/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje – příspěvky cizím subjektům - ve výši ± 20.000,-- Kč  pro Goodfellas, o.s., na podporu projektu „Goodfest“.

Rozpočtovou změnu č. 114/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.037.606,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany (OP LZZ X.) financovaného 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 115/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 532.119,14 Kč (19.455,91 EUR) z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace, na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zkvalitnění silničního spojení Mahring-Drmoul, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 116/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.737.008,53 Kč z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby (OP LZZ V.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
- snížení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.232.522,55 Kč za předfinancované výdaje projektu 
z důvodu pozastavení vyposlání zálohy na základě provedené kontroly na místě ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
- přesun zpět z odboru kanceláře ředitele úřadu do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 5.000,-- Kč za předfinancované mzdové výdaje projektu z běžných výdajů odboru sociálních věcí
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do odboru kanceláře ředitele úřadu na úhradu mzdových výdajů projektu ve výši ± 5.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 117/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.000.000,-- Kč k předfinancování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení II.  

Rozpočtovou změnu č. 118/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje (nad rámec schváleného rozpočtu 2014) ve výši 115.000,-- Kč a zároveň přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do odboru kanceláře ředitele úřadu ve stejné výši, k pokrytí mzdových výdajů přímo souvisejících s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko         




Rozpočtovou změnu č. 119/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 213.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, rozpočtové prostředky budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci k předfinancování grantového projektu realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 120/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 2.800.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory Skalka v Chebu na stavební práce veřejné zakázky.

Rozpočtovou změnu č. 121/2014
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 
do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 ve výši 5.000.000,-- Kč na posílení dopravní obslužnosti Karlovarského kraje

Termín kontroly: 12.05.2014

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


9. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 256/03/14

- bere na vědomí že všech 71 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 31.12.2013 
s kladným nebo vyrovnaným výsledkem hospodaření

- schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k datu 31.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Schválení a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 257/03/14

- schvaluje výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření dle návrhu příspěvkových organizací

-	v oblasti zdravotnictví zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 4.819.742,35 Kč dle návrhu
-	v oblasti regionálního rozvoje zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 2.367.941,97 Kč 
dle návrhu 
-	v oblasti sociální zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 5.764.075,98 Kč dle návrhu
-	v oblasti kultury zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 670.368,01 Kč dle návrhu
-	v oblasti dopravy zlepšený výsledek hospodaření 902.734,79 Kč dle návrhu
-	v oblasti školství zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 10.538.286,66 Kč dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

11. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CYKLO TEAM KILLI

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 258/03/14

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro CYKLO TEAM KILLI ve výši 18.000,-- Kč na MČR Masters 
v silniční časovce dvojic

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
mezi Karlovarským krajem a CYKLO TEAM KILLI  ve výši 18.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


12. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Valeč

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 259/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje obci Valeč ve výši 40.000,-- Kč na akci „Oslavy 500. výročí jmenování Valče městečkem“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a obcí Valeč ve výši 40.000,-- Kč

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


13. Uzavření účetních výkazů zrušené příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 260/03/14

- schvaluje 
- výsledek hospodaření k 31.12.2013 ve výši                   0,00 Kč
- úhrn aktiv a pasiv k 31.12.2013 ve výši            9.578.967,95 Kč
příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


14. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.4.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 261/03/14

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.4.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

15. Schválení smlouvy o dílo na „Studie - snížení nákladů na energie na objektech v majetku Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 262/03/14

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Karlovarským krajem a Vysokou školou báňskou – Technická univerzita Ostrava, dle návrhu

- pověřuje Ing. Miroslava Očenáška, vedoucího odboru vnitřních záležitostí, podpisem smlouvy 
a převzetím díla dle smlouvy

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


16. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Aktualizace Energetické koncepce Karlovarského kraje“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 263/03/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Aktualizace Energetické koncepce Karlovarského kraje“ formou veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- ukládá vedoucímu odboru regionálního rozvoje a odboru vnitřních záležitostí vypracovat a předložit zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Aktualizace Energetické koncepce Karlovarského kraje“ 
ke schválení Energetické komisi a následně Radě Karlovarského kraje

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Aktualizace Energetické koncepce Karlovarského kraje“, kterým je výše nabídkové ceny s DPH

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Miroslav Očenášek		  	- náhradník: Ing. Jozef Leško
- člen:  Ing. arch. Jaromír Musil			- náhradník: Petr Křenek
- člen:  Ing. Petr Klíček				- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Bc. Miloslav Čermák
- člen: Ing. Miroslav Očenášek  		- náhradník: Ing. Jozef Leško
- člen: Ing. arch. Jaromír Musil		- náhradník: Petr Křenek
- člen: Dr. Jan Votruba			- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Radek Novotný		- náhradník: Ing. Josef Hora

Termín kontroly: 26.05.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


17. Informace o ukončení projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Centrum odborného vzdělávání Ostrov (SPŠ Ostrov)“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 264/03/14

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Centrum odborného vzdělávání Ostrov (SPŠ Ostrov)“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o ukončení projektu 
a závěrečném vyúčtování projektu „Centrum odborného vzdělávání Ostrov (SPŠ Ostrov)“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- ukládá Ing. Pavlu Žemličkovi, řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 04.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov


18. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II – dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. KK 00136/2012 - 00

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 265/03/14

- schvaluje znění Dodatku č. 2, kterým se upravuje termín ukončení realizace projektu ve Smlouvě 
o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 „Zvyšování kvality 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Základní školou Lomnice, okres Sokolov)

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2, kterým se upravuje termín ukončení realizace projektu ve Smlouvě 
o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 „Zvyšování kvality 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Základní školou Lomnice, okres Sokolov)

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


19. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II - dodatek č. 2 ke smlouvě 
o realizaci grantového projektu, evid. č. KK 00122/2012 - 00

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 266/03/14

- schvaluje znění Dodatku č. 2, kterým se mění právní forma a název příjemce finanční podpory 
s uzavřenou Smlouvou o realizaci grantového projektu evid. č. KK 00122/2012 - 00 v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.19 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a Rytmus, o.s.

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění právní forma a název příjemce finanční podpory 
s uzavřenou Smlouvou o realizaci grantového projektu evid. č. KK 00122/2012 - 00 v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.19 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a Rytmus, o.s.

Termín kontroly: 02.06.2014

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


20. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II – dodatek č. 1 
ke smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. 00118/2012 - 00

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 267/03/14

- schvaluje znění Dodatku č. 1, kterým se přesouvají finanční prostředky mezi kapitolami schváleného rozpočtu Smlouvy o realizaci grantového projektu evid. č. 00118/2012 - 00 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 mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (VIALIN, občanské sdružení), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se přesouvají finanční prostředky mezi kapitolami schváleného rozpočtu Smlouvy o realizaci grantového projektu evid. č. KK 00118/2012 - 00 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 mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (VIALIN, občanské sdružení), dle návrhu

Termín kontroly: 02.06.2014

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


21. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění publicity v rámci projektu Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 268/03/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zajištění publicity v rámci projektu Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění publicity v rámci projektu Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19“ dle návrhu - Hodnotící kritéria

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Karel Špáda		- náhradník: Mgr. Martina Šnoblová
- člen: Ing. Petr Kulda			- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík
- člen: Ing Irena Šteflová		- náhradník: Martin Rais

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Martin Havel		- náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Bc. Miloslav Čermák
- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: Bohuslava Hajská
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Mgr. Petr Šindelář, LL.M.	- náhradník: Mgr. Jana Vildumetzová
- člen: Ing. Petr Kulda			- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

Zodpovídá:
Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK 


22. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Technický dozor investora v rámci projektu Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 269/03/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Technický dozor investora v rámci projektu Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Technický dozor investora v rámci projektu Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19“ dle návrhu - Hodnotící kritéria

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Karel Špáda		- náhradník: Mgr. Martina Šnoblová
- člen: Ing. Petr Kulda			- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík
- člen: Ing Irena Šteflová		- náhradník: Martin Rais

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Martin Havel		- náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Bc. Miloslav Čermák
- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: Bohuslava Hajská
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Mgr. Petr Šindelář, LL.M.	- náhradník: Mgr. Jana Vildumetzová
- člen: Ing. Petr Kulda			- náhradník: Bc. Miroslav Smaržík

Zodpovídá:
Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK 


23. Schválení dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 19.3.2012, Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 270/03/14

- schvaluje znění předloženého dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 19.3.2012, evidenční číslo 135/2012,  Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

- schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 19.3.2012, evidenční číslo 135/2012,  Digitální mapa veřejné správy (DMVS)

Zodpovídá:
Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK 


24. Schválení uzavření smlouvy "Svěřenecká smlouva" mezi Karlovarským krajem a VARS Brno a.s. a Mgr. Pavlem Palatickým, advokátem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 271/03/14

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy "Svěřenecká smlouva" mezi Karlovarským krajem a firmou VARS Brno a.s. a Mgr. Pavlem Palatickým, advokátem
b) uzavření smlouvy "Svěřenecká smlouva" mezi Karlovarským krajem a firmou VARS Brno a.s. 
a Mgr. Pavlem Palatickým, advokátem

Zodpovídá:
Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK 


25. Schválení zpětvzetí žalobního návrhu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 272/03/14

- schvaluje zpětvzetí žalobního návrhu Karlovarského kraje, vedeného u Okresního soudu v Chebu 
pod sp. zn. 15 C 423/2006 mezi žalobcem Karlovarským krajem a žalovaným MUDr. Ondřejem Čapkem, nar. 19.5.1965, trvalý pobyt Cheb, 26. dubna 770/23, právně zastoupeným JUDr. Natálií Slavíkovou, advokátkou AK Cheb, o náhradu škody

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


26. Žádost Kolegia karlovarských lázeňských lékařů, o.s., IČO 49753631, sídlem Jaltská 7, Karlovy Vary, PSČ 360 01, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 273/03/14

- souhlasí s prominutím povinnosti uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % 
z celkové částky 15.000,-- Kč, tj. 13.500,-- Kč

Termín kontroly: 28.04.2014

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





27. Žádost Základní školy a mateřské školy Dolní Žandov, IČO 75005239, sídlem Dolní Žandov 
č.p. 37, 350 02 Cheb, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 274/03/14

- schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 11.667,-- Kč, 
tj. 11.667,-- Kč, Základní škole a mateřské škole Dolní Žandov, IČO 75005239, sídlem Dolní Žandov 
č.p. 37, 350 02 Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 11.667,-- Kč, tj. 11.667,-- Kč, Základní škole a mateřské škole Dolní Žandov, IČO 75005239, sídlem Dolní Žandov č.p. 37, 350 02 Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí penále za prodlení 
s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 1.949,-- Kč, tj. 1.949,-- Kč, Základní škole a mateřské škole Dolní Žandov, IČO 75005239, sídlem Dolní Žandov č.p. 37, 350 02 Cheb

Termín kontroly: 28.04.2014

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


28. Žádost Základní školy a mateřské školy Oloví, okres Sokolov, IČO 70980951, se sídlem Smetanova 1, Oloví, PSČ 357 07, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 275/03/14

- schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 64,50 Kč, 
tj. 64,50 Kč, Základní škole a mateřské škole Oloví, okres Sokolov, IČO 70980951, se sídlem Smetanova 1, Oloví, PSČ 357 07

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 64,50 Kč, tj. 64,50 Kč, Základní škole a mateřské škole Oloví, okres Sokolov, IČO 70980951, se sídlem Smetanova 1, Oloví, PSČ 357 07

Termín kontroly: 28.04.2014

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


29. Žádost Základní školy Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace, IČO 60611057, sídlem Karlovarská 1189, Nejdek, PSČ 362 22, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 276/03/14

- schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 100,-- Kč, 
tj. 100,-- Kč, Základní škole Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace, IČO 60611057, sídlem Karlovarská 1189, Nejdek, PSČ 362 22

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 100,-- Kč, tj. 100,-- Kč, Základní škole Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace, IČO 60611057, sídlem Karlovarská 1189, Nejdek, PSČ 362 22

Termín kontroly: 07.04.2014

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


30. Žádost Základní školy Sokolov, IČO 66359180, se sídlem Křižíkova 1916, Sokolov, PSČ 356 01, 
o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.3.42/01.0019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 277/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí povinnosti zaplatit odvod ve výši 30.582,-- Kč za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z této částky, tj. 27.523,80 Kč a povinnosti zaplatit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 6.126,-- Kč, a to ve výši 100 % z této částky, tj. 6.126,-- Kč, Základní škole Sokolov, IČO 66359180, se sídlem Křižíkova 1916, Sokolov, PSČ 356 01

Termín kontroly: 28.04.2014

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


31. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 278/03/14

jako jediný akcionář obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, 
se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), 
a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KorpZ“), učinila tato rozhodnutí:

- ukládá představenstvu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., v případě rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje o stanovení údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje jako předmět obecného hospodářského zájmu Karlovarského kraje, přijmout pověření dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu uveřejněného v Úředním věstníku EU dne 11.1.2012

- ukládá představenstvu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., v případě stanovení náplně závazku veřejné služby v rámci údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje Zastupitelstvem Karlovarského kraje, uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby

- ukládá představenstvu společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., v případě rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje o stanovení údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje jako předmět obecného hospodářského zájmu Karlovarského kraje a stanovení náplně závazku veřejné služby v rámci údržby silnic II. a III. třídy, učinit všechny organizační kroky k řádnému vykonávání závazku veřejné služby a s tím souvisejícím prokazováním použití vyrovnávací platby

Zodpovídá:
Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
Michal Riško, místopředseda představenstva
Ing. Ivan Šmat, člen představenstva


32. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 279/03/14

- projednala „Souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2013“, dle návrhu

- schvaluje zveřejnění „Souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2013“ na internetových stránkách Karlovarského kraje, dle návrhu

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


33. Odvolání proti platebním výměrům k projektům CZ.1.09/3.1.00/07.00014 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa  a CZ.1.09/3.1.00/19.00524 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 280/03/14

- bere na vědomí 
-	informaci k platebním výměrům č. 2/2014 až 10/2014 na odvody za porušení rozpočtové kázně 
ve věci projektů reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji - I. etapa a reg. č. CZ.1.09/3.1.00/19.00524 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa (dále jen "platební výměry")
-	informaci o úhradě právních služeb v souvislosti s přípravou odvolání proti platebním výměrům

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
-	odvést konečnou výši odvodů ve stanovené lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci platebních výměrů na účet Regionální rady soudržnosti Severozápad
-	neprodleně informovat Odbor ekonomický Krajského úřadu Karlovarského kraje o doručení rozhodnutí o odvolání

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí 
-	informaci k platebním výměrům č. 2/2014 až 10/2014 na odvody za porušení rozpočtové kázně 
ve věci projektů reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji - I. etapa a reg. č. CZ.1.09/3.1.00/19.00524 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa (dále jen "platební výměry")
-	informaci o úhradě právních služeb v souvislosti s přípravou odvolání proti platebním výměrům

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
-	poskytnutí finančních prostředků ve výši 642.857,-- Kč na úhradu právních služeb v souvislosti 
s přípravou odvolání proti platebním výměrům Krajské správě a údržbě silnic, příspěvkové organizaci, formou zvýšení jejího provozního příspěvku
-	poskytnutí finančních prostředků ve výši konečných odvodů za porušení rozpočtové kázně po nabytí právní moci platebních výměrů Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, formou zvýšení jejího provozního příspěvku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Odboru ekonomickému Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit převod
	finančních prostředků ve výši 642.857,-- Kč na úhradu právních služeb v souvislosti 
s přípravou odvolání proti platebním výměrům Krajské správě a údržbě silnic, příspěvkové organizaci, formou zvýšení jejího provozního příspěvku

finančních prostředků ve výši konečných odvodů za porušení rozpočtové kázně po nabytí právní moci platebních výměrů Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, formou zvýšení jejího provozního příspěvku

Termín kontroly: 12.05.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


34. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 281/03/14

- souhlasí s návrhem zákonodárné iniciativy Zastupitelstva Karlovarského kraje ve věci novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zákonodárnou iniciativu Zastupitelstva Karlovarského kraje - novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu

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


35. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 282/03/14

- určuje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., v souladu s § 17, odst. 1, zákona č. 93/2009 Sb., k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2013 auditora Ing. Antonína Filipa, IČO 43306667, se sídlem Svahová 14, 360 01 Karlovy Vary

Termín kontroly: 02.06.2014

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 283/03/14

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předložený finanční plán, plán investic a plán oprav a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., na rok 2014

Termín kontroly: 16.06.2014

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


37. 2. 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 284/03/14

- schvaluje 2. 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 2. 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 


38. Vzor smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby - zařízení, vzor smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a související sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 285/03/14

- zrušuje část svého usnesení č. RK 78/01/14 ze dne 27.1.2014, kterým schválila znění nových vzorů smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí a nový sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vzor smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení a nové vzory smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí, zpracovaných na základě Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), účinného 
od 1. ledna 2014

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení sazebník jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 26.05.2014

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



39. Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 286/03/14

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., Ing. Václavu Černému, ve výši uvedené v důvodové zprávě s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 26.05.2014

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


40. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje – II. pololetí 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 287/03/14

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 26.05.2014

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


41. Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje – II. pololetí 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 288/03/14

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Ing. Zdeňku Pavlasovi, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 26.05.2014

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


42. Odměny ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání – 2. pololetí 2013 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 289/03/14

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, Ing. Petra Uhříčka a ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, Ing. Jany Michkové, ve výši uvedené v důvodové zprávě

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

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 290/03/14

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, 
za rok 2013

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


44. Program obnovy venkova 2014 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 291/03/14

- souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2014, dotační tituly 1 - 3, dle přílohy č. 1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

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


45. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 - závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 292/03/14

- bere na vědomí závěrečnou zprávu projektu Partnerství pro budoucnost 3

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


46. Smlouva o dílo - projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 293/03/14

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

- schvaluje znění Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je kompletní zajištění dvou zahraničních studijních cest realizovaných v rámci projektu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje" 
a příprava závěrečné konference k projektu

- pověřuje vedoucího odboru regionálního rozvoje, Ing. arch. Jaromíra Musila, podpisem Smlouvy o dílo k projektu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje"

Termín kontroly: 16.06.2014

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

47. Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci Cyklostezka Ohře II – Změnové listy ZL č. 10 - 15

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 294/03/14

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Cyklostezka Ohře II – Změnové listy ZL 
č. 10 - 15“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče – bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Cyklostezka Ohře II mezi Karlovarským krajem a společností bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby Cyklostezka Ohře II 
mezi Karlovarským krajem a společností bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 295/03/14

- souhlasí s předloženým návrhem na poskytnutí finanční podpory žadatelům o dotaci z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014 na Inovační vouchery dle doporučení Odborného poradního orgánu pro dotační titul Inovační vouchery v celkové výši 2.014.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 16.06.2014

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


49. Projednání zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2013 - zařízení sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 296/03/14

- bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkových organizací za rok 2013 - zařízení sociálních služeb

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


50. Zpráva o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 297/03/14

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění Individuálního projektu Karlovarského kraje 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ ke dni 28. 02. 2014

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


51. Schválení Podmínek Rozhodnutí poskytnutí dotace projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část I“ - v rámci  Integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 298/03/14

- schvaluje Podmínky Rozhodnutí poskytnutí dotace projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část I“ - v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013, dle návrhu

- pověřuje hejtmana k podpisu Podmínek Rozhodnutí poskytnutí dotace projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část I“ - v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013

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


52. Schválení podstatné změny u projektů „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00063 a „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.2.00/15.00012.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 299/03/14

- schvaluje Žádost o podstatnou změnu v projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ č. OPLZZ-ZS824-48/2012

- pověřuje hejtmana podpisem výše uvedené Žádosti o podstatnou změnu v projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ a podpisem Potvrzení o přijetí Rozhodnutí o změně 
č. OPLZZ-ZS824-48/2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace po schválení žádosti Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR

- schvaluje Žádost o podstatnou změnu v projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ č. OPLZZ-ZS824-47/2012

- pověřuje hejtmana podpisem výše uvedené Žádosti o podstatnou změnu v projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ a podpisem Potvrzení o přijetí Rozhodnutí o změně č. OPLZZ-ZS824-47/2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace po schválení žádosti Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Termín kontroly: 07.07.2014

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


53. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální rehabilitace 
pro osoby s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov“ v rámci individuálního projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 300/03/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění sociální rehabilitace pro osoby 
s duševním onemocněním v okresech Cheb a Sokolov“. Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 1. dílčí část zakázky – okres Cheb byla vyhodnocena nabídka uchazeče Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 48678767, s nabídkovou cenou 1.611.991,-- Kč (cena bez DPH). Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 2. dílčí část zakázky – okres Sokolov byla vyhodnocena nabídka uchazeče Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 48678767, s nabídkovou cenou 1.612.491,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, s nabídkovou cenou 1.611.991,-- Kč (cena bez DPH) 
pro 1. dílčí část zakázky a nabídkovou cenou 1.612.491,-- Kč (cena bez DPH) pro 2. dílčí část zakázky

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, s nabídkovou cenou 1.611.991,-- Kč (cena 
bez DPH) pro 1. dílčí část zakázky a nabídkovou cenou 1.612.491,-- Kč (cena bez DPH) pro 2. dílčí část zakázky po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly: 26.05.2014

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


54. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“ v Domově pro seniory 
v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 301/03/14

- schvaluje zahájení a realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“ 
v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“ 
v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby 
před dokončením“ v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Lenka Wohlrabová    - náhradník: Dagmar Malinková
- člen: Pavlína Orgoníková          - náhradník: Eliška Valentová
- člen: Jana Papajíková                - náhradník: Mgr. Lenka Cholínská

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	        - náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Ing. Václav Živný                   - náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Ing. Tomáš Svoboda               - náhradník: Hana Hozmanová
- člen: MUDr. Jan Svoboda               - náhradník: Ing. Miroslav Balatka  
- člen: Kateřina Mairingerová, DiS.  - náhradník: Nikol Wýstrachová
- člen: Ing. Lenka Wohlrabová          - náhradník: Jana Papajiková 
- člen: Jiří Kvak                                  - náhradník: Bc. Olga Vokáčová

Termín kontroly: 12.05.2014

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


55. Příprava zadávacího řízení „Zhotovitel stavby" v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa" 
- Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 302/03/14

- schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky „Zhotovitel stavby" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky „Zhotovitel stavby" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa

- schvaluje realizaci výběrového řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na významnou veřejnou zakázku na stavební práce „Zhotovitel stavby" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa

- schvaluje zahájení zadávacího řízení významné veřejné zakázky na stavební práce „Zhotovitel stavby" 
v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zahájení zadávacího řízení významné veřejné zakázky na stavební práce „Zhotovitel stavby" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení
Člen: Kateřina Mairingerová, DiS.   Náhradník:	Olga Dacková
Člen: Jiří Kvak			       Náhradník:	Šárka Drahokoupilová
Člen: Ing. Petr Uhříček		       Náhradník:	Bohuslava Hrabáková

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Člen: Bc. Miloslav Čermák		Náhradník: Ing. Václav Jakubík
Člen: PhDr. Oleg Kalaš			Náhradník: Bohuslava Hajská
Člen: Ing. Petr Navrátil			Náhradník: Hana Hozmanová
Člen: Mgr. Dalibor Blažek		Náhradník: Ing. Josef Hora
Člen: Kateřina Mairingerová, DiS.	Náhradník: Olga Dacková
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Ing. Věra Tomsová
Člen: Ing. Petr Uhříček			Náhradník: Bohuslava Hrabáková
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 08.09.2014

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


56. Příspěvek na dobrovolnickou službu organizaci INSTAND o.s., institut na podporu vzdělávání 
a rozvoj kvality ve veřejných službách 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 303/03/14

- schvaluje poskytnutí příspěvku na organizaci INSTAND o.s., institut na podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, se sídlem 5. května 1323/9, Praha 5 - Nusle, ve výši 60.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na dobrovolnickou službu organizaci INSTAND o.s., institut na podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

Termín kontroly: 07.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 






57. Chráněné bydlení poskytované příspěvkovou organizací Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 304/03/14

- souhlasí s uzavřením 8 nájemních smluv ředitelem Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, s městem Cheb pro potřeby poskytování sociální služby chráněné bydlení v Chebu

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


58. Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 305/03/14

- souhlasí s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

- souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s předáním nemovitých a movitých věcí, 
dle návrhu, k hospodaření (svěřený majetek) příspěvkové organizaci zřízené Karlovarským krajem Domovu pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, se sídlem Hazlov, část Skalka č.p. 60, 352 01 Aš, IČO 71175318

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předání nemovitých a movitých věcí, dle návrhu, k hospodaření (svěřený majetek) příspěvkové organizaci zřízené Karlovarským krajem Domovu pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, se sídlem Hazlov, část Skalka č.p. 60, 352 01 Aš, IČO 71175318

- ukládá odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby 
se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 02.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


59. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí roku 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 306/03/14

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za II. pololetí 2013 v částkách dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 02.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


60. Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - 
v souvislosti s přípravou stavby „Přístavba objektu lineárního urychlovače v nemocnici v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 307/03/14

- projednala návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na akci „Přístavba objektu lineárního urychlovače v nemocnici v Chebu“

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. – na akci „Přístavba objektu lineárního urychlovače v nemocnici v Chebu“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedené smlouvy

Termín kontroly: 16.06.2014

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


61. Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu– schválení odůvodnění účelnosti veřejných zakázek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 308/03/14

- souhlasí s odůvodněním účelnosti významné veřejné zakázky „Lineární urychlovač pro nemocnici 
v Chebu“ a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

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


62. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 309/03/14

- souhlasí s návrhem dodatku č. 10 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 
§ 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace, 
dle předloženého návrhu

- schvaluje převod správy majetku z Karlovarského kraje na Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit odbor zdravotnictví vydáním úplného znění zřizovací listiny Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


63. Projekt „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ financovaný v rámci 23. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – Služby 
v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 310/03/14

- bere na vědomí informace o projektu „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zařazení projektu „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“, na který bude žádána finanční podpora v rámci 23. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit, že žadatelem o dotaci pro projekt „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ v rámci 
23. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik bude Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, Karlovy Vary, 360 06

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ v rámci 23. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, MUDr. Romana Sýkoru, PhD., podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ financovaný v rámci 23. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ ve výši  80.000.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ ve výši 15 % způsobilých výdajů, tj. 12.000.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ ve výši celkových výdajů 100 %, tj. 80.000.000,-- Kč včetně DPH z prostředků kraje

Termín kontroly: 24.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


64. Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 311/03/14

- bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 
3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

- souhlasí s neuznatelnými výdaji projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik ve struktuře a částce uvedené dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit neuznatelné výdaje projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného 
v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik ve struktuře a částce 
dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


65. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Výstavba kooperační sítě 
v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 312/03/14

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o ukončení realizace 
a závěrečném vyúčtování projektu „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na spolufinancování nezpůsobilých výdajů realizační fáze projektu „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA" v rámci Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007 - 2013 ve výši 744.264,90 Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 02.06.2014

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


66. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 313/03/14

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o ukončení realizace 
a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách"

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

Termín kontroly: 04.08.2014

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


67. Projekt „Projekt mobilit v rámci programu Erasmus+“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 314/03/14

- bere na vědomí projektový záměr „Projekt mobilit v rámci programu Erasmus+" příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu 
s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, vedoucím projektu „Projekt mobilit v rámci programu Erasmus+"

- souhlasí s tím, aby žadatelem o dotaci na projekt „Projekt mobilit v rámci programu Erasmus+" byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Projekt mobilit v rámci programu Erasmus+"

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Projekt mobilit v rámci programu Erasmus+" ve výši cca 41.000,-- 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 Cheb

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

Zodpovídá:
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb


68. Projekt „Zvýšení jazykových kompetencí učitelů cizích jazyků a managementu školy“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 315/03/14

- bere na vědomí projektový záměr „Zvýšení jazykových kompetencí učitelů cizích jazyků 
a managementu školy" příspěvkové organizace Stření průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary v rámci výzvy programu Erasmus+ a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, vedoucím projektu „Zvýšení jazykových kompetencí učitelů cizích jazyků a managementu školy"

- souhlasí s tím, aby žadatelem o dotaci na projekt „Zvýšení jazykových kompetencí učitelů cizích jazyků a managementu školy" byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení jazykových kompetencí učitelů cizích jazyků 
a managementu školy"

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Zvýšení jazykových kompetencí učitelů cizích jazyků 
a managementu školy" ve výši cca 584.000,-- 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 průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

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

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


69. Finanční zajištění realizace projektu „Podpora uměleckého vzdělávání“ realizovaného příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 316/03/14


- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary na předfinancování realizační fáze grantového projektu „Podpora uměleckého vzdělávání“ ve výši 213.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá Mgr. Bc. Ingrid Heinicové-Válkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 04.08.2014

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Ingrid Heinicová-Válková, ředitelka příspěvkové organizace Základní umělecké školy Antonína Dvořáka


70. Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 317/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb 
na spolufinancování realizační fáze projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" ve výši 5.925.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu za podmínky, že projekt bude vybrán k realizaci

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb 
na předfinancování realizační fáze projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" ve výši 34.075.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu za podmínky, že projekt bude vybrán k realizaci

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaní střední škola Cheb, neprodleně informovat radu a zastupitelstvo kraje o tom, zda projekt byl vybrán k realizaci

Termín kontroly: 16.06.2014

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


71. Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 318/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech 
na spolufinancování realizační fáze projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" ve výši 10.210.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu za podmínky, že projekt bude vybrán k realizaci

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech na předfinancování realizační fáze projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" ve výši 58.990.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu za podmínky, že projekt bude vybrán k realizaci

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

- ukládá RNDr. Zdeňku Papežovi, řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, neprodleně informovat radu a zastupitelstvo kraje o tom, zda projekt byl vybrán k realizaci

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


72. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 319/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2014 příspěvkovým organizacím Dům dětí 
a mládeže Karlovy Vary ve výši 345.000,-- Kč, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, ve výši 245.000,-- Kč a Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, ve výši 245.000,-- Kč včetně uzavření smluv dle návrhu

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

Termín kontroly: 12.05.2014

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


73. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizace projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 320/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 smlouvy 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" 
mezi Karlovarským krajem a jeho finančními partnery v projektu dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit materiál na jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 16.06.2014

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


74. Určení platu zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 321/03/14

- určuje plat paní Jarmile Hortové s účinností od 1. května 2014 dle návrhu platového výměru

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s určením platu zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Termín kontroly: 26.05.2014

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


75. Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 322/03/14

- schvaluje s účinností od 1. září 2019 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 
79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, z 390 na 256

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. května 2014 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem spočívající ve změně adres jejich sídel dle návrhu včetně vydání příslušných dodatků dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. května 2014 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem spočívající ve změně adresy sídla zřizovatele ze Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary, na Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, včetně vydání dodatků dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. května 2014 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem spočívající v rozšíření bodu 3. „Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem organizace" o odstavec 3. ve znění "Ředitel po předchozím odsouhlasení Radou Karlovarského kraje jmenuje a odvolává svého zástupce, který ředitele v jeho nepřítomnosti zastupuje 
v plném rozsahu práv a povinností. Zastupování organizace ostatními zaměstnanci se řídí obecnými předpisy a organizačním řádem organizace,", včetně vydání dodatků dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 26.05.2014

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


76. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 323/03/14

- schvaluje změnu Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže schválených usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 144/02/11 ze dne 7. února 2011 ve znění dodatků v tom smyslu, že ruší stávající Přílohu č. 2 Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje a nahrazuje ji novou Přílohou č. 2 Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve znění dle návrhu

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek č. 2 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu aktualizovat tato pravidla zveřejněná 
na webových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 28.04.2014

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


77. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 324/03/14

- schvaluje změnu Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže schválených usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 93/02/13 ze dne 4. února 2013 v tom smyslu, že ruší stávající Přílohu č. 3 Vzor smlouvy 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje a nahrazuje ji novou Přílohou č. 3 Vzor smlouvy
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve znění dle návrhu

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek č. 1 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu aktualizovat tato pravidla zveřejněná 
na webových stránkách Karlovarského kraje

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





78. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 325/03/14

- schvaluje změnu Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy schválených usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 144/02/11 ze dne 7. února 2011 ve znění dodatků v tom smyslu, že ruší stávající Přílohu č. 2 Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje a nahrazuje ji novou Přílohou č. 2 Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve znění dle návrhu

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek č. 3 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu aktualizovat tato pravidla zveřejněná 
na webových stránkách Karlovarského kraje

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


79. Změna Pravidel pro poskytování finanční podpory pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 326/03/14

- schvaluje změnu Pravidel pro poskytování finanční podpory pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
v Karlovarském kraji schválených usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 638/06/11 ze dne 6. června 2011 ve znění dodatků v tom smyslu, že ruší stávající Přílohu č. 3 Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje a nahrazuje ji novou Přílohou č. 3 Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje ve znění dle návrhu

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek č. 3 Pravidel pro poskytování finanční podpory 
pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v Karlovarském kraji dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu aktualizovat tato pravidla zveřejněná 
na webových stránkách Karlovarského kraje

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


80. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 327/03/14

- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací v oblasti kultury za rok 2013

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


81. Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 328/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních prostředků subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2014 dle přílohy č. 1 v celkové výši 210.000,-- Kč

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 dle přílohy č. 2 v celkové výši 1.020.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 16.06.2014

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


82. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Goodfellas o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 329/03/14

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Goodfellas, o.s., ve výši 20.000,-- Kč 
na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací projektu „Goodfest“ včetně uzavření smlouvy 
dle návrhu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku hejtmanovi

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


83. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Lázně Kyselka, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 330/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost Lázně Kyselka o.p.s., na restaurování kamenných prvků fasády pavilonu Ottova pramene v celkové výši 500.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 02.06.2014

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


84. Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 331/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb" o 142.000,-- Kč, tj. ze 100.000,-- Kč na 242.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje včetně Dodatku č. 1 ke smlouvě poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb"

Termín kontroly: 28.04.2014

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


85. Projekt „Nová expozice Muzea Karlovy Vary"
- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014
- finanční krytí projektu 
- jmenování vedoucího projektu
- zařazení projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 332/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
-	podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014 
na projekt „Nová expozice Muzea Karlovy Vary"
-	závazný příslib financování na realizaci projektu „Nová expozice Muzea Karlovy Vary", předfinancování projektu ve výši 30.000.000,-- Kč, tj. 100 % celkových uznatelných nákladů 
a spolufinancování projektu ve výši 20 % celkových uznatelných nákladů, tj. 6.000.000,-- Kč
-	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu „Nová expozice Muzea Karlovy Vary" bylo pověřeno Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

- jmenuje Ing. Lenku Zubačovou, ředitelku Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, vedoucí projektu „Nová expozice Muzea Karlovy Vary"

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektu „Nová expozice Muzea Karlovy Vary" do letošní aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a Muzeu Karlovy Vary, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, připravit materiál na jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 12.05.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace


86. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 2. pololetí 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 333/03/14

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 2. pololetí roku 2013 
v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 12.05.2014

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


87. Revokace usnesení č. RK 866/08/12 Projekt „Oprava a zpřístupnění chebského statku 
v Milíkově"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 334/03/14

- revokuje usnesení rady kraje č. RK 866/08/2012 ze dne 20.8.2012 - Projekt „Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově, a to tak, že ruší následující body usnesení:

Rada Karlovarského kraje souhlasí 
c) s předpokládanou výší uznatelných nákladů projektu ve výši 19.000.000,-- Kč 
d) s předfinancováním projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 19.000.000,-- Kč (100 %) 
a se spolufinancováním projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 2.850.000,-- Kč
doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
c) předpokládanou výši uznatelných nákladů projektu ve výši 19.000.000,-- Kč 
d) předfinancování projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 19.000.000,-- Kč (100 %) 
a se spolufinancováním projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 2.850.000,-- Kč
 
a nahrazuje je novým zněním:
Rada Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
c) předpokládanou výši uznatelných nákladů projektu ve výši 18.500.000,-- Kč
d) předfinancování projektu ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 18.500.000,-- Kč (100 %) 
a spolufinancování projektu ve výši 20 % celkových uznatelných nákladů, to je 3.700.000,-- Kč 
a neuznatelné náklady 300.000,-- Kč na přípravnou fázi projektu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektu „Oprava 
a zpřístupnění chebského statku v Milíkově" do letošní aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- ukládá odboru kultury, památkové peče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 26.05.2014

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


88. Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje spravovaného krajským úřadem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 335/03/14

- schvaluje v souladu s pravidly rady č. PR 02/2011 a na doporučení Likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem, nepotřebnost a způsob naložení s movitým majetkem kraje, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje, dle návrhu

- souhlasí s úplatným převodem služebního vozidla Škoda Octavia kombi 1,9TDi, RZ 2K4 5430, rok výroby 2008, příspěvkovým organizacím zřízených Karlovarským krajem, za cenu znaleckého posudku, zpracovaných panem Janem Roubíčkem, znalcem v oboru ekonomiky

- souhlasí v případě nezájmu ze strany příspěvkových organizací, s prodejem služebního vozidla výše uvedeného prostřednictvím autobazarů dle aktuálních cen ojetých vozidel na trhu

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


89. Schválení smlouvy o výpůjčce movitých věcí – NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 336/03/14

- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi Karlovarským krajem jako půjčitelem 
a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Za Císařským mlýnem 1115/2, Praha 7, PSČ 170 00, IČO 24747246 jako vypůjčitelem, dle návrhu

- ukládá vedoucí odboru správa majetku krajského úřadu v souladu s tímto usnesením zajistit podpis výše uvedené smlouvy o výpůjčce

Termín kontroly: 02.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 337/03/14

- schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a povinností ze smlouvy nájmu souboru nemovitých věcí 
v k.ú. Aš zahrnující dodatek č. 3 k nájemní smlouvě a smlouvy o převodu práv a povinností z dohody 
o započtení pohledávek mezi Karlovarským krajem a společností Rolam s.r.o., se sídlem Praha – Podolí, Podolské nábřeží 1125/2a, PSČ 147 01, IČO 26342324, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 96381, dle návrhu

Termín kontroly: 26.05.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


91. Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 527/156 a č. 527/111, k.ú. Dvory, ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 338/03/14

- schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „BUSINESS CENTRE DVORY – návrh zadního vstupu do administrativní části budovy“ na p.p.č. 527/156 a p.p.č. 527/111, k.ú. Dvory, které jsou 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem) a společností Dům služeb Karlovy Vary s.r.o. (jako stavebníkem)

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


92. Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 500/14 
a p.p.č. 500/15 v k.ú. Pomezí nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 339/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 500/14 o výměře 1232 m2 a p.p.č. 500/15 o výměře 149 m2 v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 131.740,-- Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 16.06.2014

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






93. Souhlas s pokácením dřevin rostoucích na pozemcích v k.ú. Olšová Vrata, k.ú. Hněvín 
a k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 340/03/14

- souhlasí s pokácením 21 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 3285/1 v k.ú. Nejdek, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu plánované výstavby a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v rámci akce „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku"

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 321/2 v k.ú. Olšová Vrata, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a zhoršené celkové vitality dřeviny

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 321/2 v k.ú. Olšová Vrata, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a zhoršené celkové vitality dřeviny

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty městu Karlovy Vary s tím, že město uhradí náklady spojené 
s kácením dřeviny

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty obci Nebanice s tím, že obec uhradí náklady spojené s kácením dřevin

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

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

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

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


94. Prodej osobního automobilu Renault Kangoo svěřeného do správy Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 341/03/14

- schvaluje prodej nepojízdného osobního vozidla Renault Kangoo, RZ 1K6 4672, rok pořízení 2004, pořizovací cena 420.000,-- Kč za cenu 13.070,-- Kč vč. DPH dle ocenění společností PRIMO CAR Cheb s.r.o., odštěpný závod Cheb, IČO 26379490, se sídlem Truhlářská 2300/1, 350 02 Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Cheb, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, (jako prodávajícím na jedné straně) a fyzickou osobou panem Rudolfem Vedralem, bytem Americká 33, 350 02 Cheb (jako kupujícím na straně druhé), a tím převést vlastnické právo 
k movitému majetku, dle návrhu

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 13.070,-- Kč vč. DPH, získané prodejem výše uvedeného osobního vozidla specifikovaného v návrhu, zůstanou v rozpočtu příspěvkové organizace

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 
Ing. Romanu Procházkovi, uzavřít kupní smlouvu, dle návrhu

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


95. Změna části usnesení č. RK 1201/11/13 ze dne 18.11.2013 – Prodej pozemku p.p.č. 6850 
a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice. Schválení výpůjčky pozemku p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 342/03/14

- zrušuje část dále uvedeného usnesení č. RK 1201/11/13 ze dne 18.11.2013 ve znění:
	
Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej budovy č.p. 632 
na pozemku st.p.č. 1720 a pozemků st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše v k.ú. Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné) a manželi Jaroslavem a Veronikou Gasparikovými (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 580.000,--Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 581.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Gasparikových

Zbývající usnesení č. RK 1201/11/13 ze dne 18.11.2013 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušení části usnesení č. ZK 415/12/13 
ze dne 12.12.2013 ve znění:

Schvaluje prodej budovy č.p. 632 na pozemku st.p.č. 1720 a pozemků st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše 
v k.ú. Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné) a manželi Jaroslavem 
a Veronikou Gasparikovými (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 580.000,--Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 581.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Gasparikových

Zbývající usnesení č. ZK 415/12/13 ze dne 12.12.2013 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 6850 
a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné) a manželi Jaroslavem a Veronikou Gasparikovými (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 580.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí s tím, že část kupní ceny ve výši 200.000,-- Kč bude zaplacena nejpozději do 30.6.2014; druhá část kupní ceny ve výši 200.000,-- Kč bude zaplacena nejpozději do 30.4.2015; zbylá část kupní ceny ve výši 180.000,-- Kč bude zaplacena nejpozději do 30.4.2016. Předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje budou převedeny do společného jmění manželů Gasparikových až po úplném zaplacení kupní ceny.

- schvaluje výpůjčku pozemku p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice, formou smlouvy o výpůjčce mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako půjčitel straně jedné) a manželi Jaroslavem 
a Veronikou Gasparikovými (jako vypůjčitelem na straně druhé)

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


96. Závěrečná zpráva o ukončení projektu „Aktualizace digitálního povodňového plánu Karlovarského kraje s podrobností do území obcí s rozšířenou působností Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 343/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu 
o ukončení projektu „Aktualizace digitálního povodňového plánu Karlovarského kraje s podrobností 
do území obcí s rozšířenou působností Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov"

Termín kontroly: 26.05.2014

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


97. Vyjádření Karlovarského kraje k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Mírová I pro dobývání výhradního ložiska kaolinů Mírová - Zátiší“ podle § 8 odst. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 344/03/14

- projednala dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Mírová I pro dobývání výhradního ložiska kaolinů Mírová - Zátiší“

- vydává toto vyjádření: Karlovarský kraj se záměrem „Stanovení dobývacího prostoru Mírová I 
pro dobývání výhradního ložiska kaolinů Mírová – Zátiší“ souhlasí za podmínky, že budou dodržena navržená kompenzační opatření uvedená v dokumentaci záměru na str. 165 – 168

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


98. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi 
v územích ohrožených povodněmi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 345/03/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění vzorové smlouvy

Termín kontroly: 26.05.2014

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


99. Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2014 ze dne 24.03.2014 o zřízení Přírodní památky Blažejský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 346/03/14

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 2/2014 o zřízení Přírodní památky Blažejský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

- ukládá zveřejnit nařízení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 31.03.2014

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


100. Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2014 ze dne 24.03.2014 o zřízení Přírodní památky Lomnický rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 347/03/14

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 3/2014 o zřízení Přírodní památky Lomnický rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

- ukládá zveřejnit nařízení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 31.03.2014

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


101. Nařízení Karlovarského kraje č. 4/2014 ze dne 24.03.2014 o zřízení Přírodní památky Týniště 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 348/03/14

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 4/2014 o zřízení Přírodní památky Týniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

- ukládá zveřejnit nařízení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

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


102. Nařízení Karlovarského kraje č. 5/2014 ze dne 24.03.2014 o zřízení Přírodní rezervace Vladař 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 349/03/14

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 5/2014 o zřízení Přírodní rezervace Vladař a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

- ukládá zveřejnit nařízení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 31.03.2014

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


103. Nařízení Karlovarského kraje č. 6/2014 ze dne 24.03.2014 o zřízení Přírodní památky Za Údrčí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 350/03/14

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 6/2014 o zřízení Přírodní památky Za Údrčí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

- ukládá zveřejnit nařízení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 31.03.2014

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


104. Smlouva o poskytnutí příspěvku Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Cheb 
na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 351/03/14

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Cheb pro rok 2014
a
Poskytnutí příspěvku Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Cheb ve výši 20.000,-- Kč 
pro rok 2014

Termín kontroly: 26.05.2014

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


105. Smlouva o vzájemné spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Slavkovský les

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 352/03/14

- schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary

Termín kontroly: 26.05.2014

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

106. Pověření delegovaného člena na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 353/03/14

- souhlasí a pověřuje delegovaného zástupce Karlovarského kraje na jednání valné hromady KOMUNÁLNÍ ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., schválit:
- výroční zprávu společnosti za rok 2013
- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
- vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady za rok 2013
- řádnou účetní závěrku za rok 2013
- vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou 
a ovládanými osobami za rok 2013
- vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2013
- vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
- změny stanov společnosti

Termín kontroly: 26.05.2014

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


107a. Tisková oprava přílohy č. 1 rozpočtové změny č. 72/2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 354/03/14

- bere na vědomí tiskovou opravu přílohy č. 1 k rozpočtové změně č. 72/2014, a to tak, že v příloze došlo k pochybení. V řádku 5 byla uvedena jako příjemce dotace příspěvková organizace Základní škola praktická, základní škola speciální a základní umělecká škola Habartov, skutečným příjemcem je však Základní škola praktická a základní škola speciální Horní Slavkov. Výše finančních prostředků je beze změny. Jedná se o dotaci 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. Rozpočtová změna byla schválena usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 145/02/2014 ze dne 24.2.2014.

Tisková oprava toto pochybení napravuje.

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


107b. Informace o průběhu plnění předmětu zakázky „Zpracování projektové dokumentace 
pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši" - variantní řešení Aš Nedbalova a Všehrdova ulice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 355/03/14

- bere na vědomí informace o plnění předmětu zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši" v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace"

- schvaluje variantu "B" dispozičního řešení pro objekty v ulici Nedbalova a Všehrdova v Aši, dle návrhu

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


107c. Poskytnutí daru medailistům Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 356/03/14

- schvaluje poskytnutí finančních darů ve formě poukázek na nákup sportovního zboží v hodnotě 
2.000,-- Kč prostřednictvím zákonných zástupců Michaely Lucie Hanzlíkové, Matyáše Bělohradského, Víta Jiskry a Vivien Šmajdové jako ocenění hejtmana Karlovarského kraje těmto medailistům Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 včetně uzavření darovacích smluv dle návrhu

- 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


107d. Vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2013"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 357/03/14

- schvaluje vyhlášení „Nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2013" dle návrhu

Termín kontroly: 02.06.2014

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


107e. Splnění požadavku uloženého Zastupitelstvem Karlovarského kraje v souvislosti s usnesením č. ZK 16/02/14 ze dne 13.2.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 358/03/14

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informační materiál vzniklý 
na základě požadavku uloženého Zastupitelstvem Karlovarského kraje v souvislosti s usnesením 
č. ZK 16/02/14 ze dne 13.2.2014. Tyto informace jsou obsaženy v tabulkách, které jsou přílohou důvodové zprávy.

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


107f. Zadávací řízení „Průzkum a studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 359/03/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na části č. 1. až 10. zakázky „Průzkum a studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin“ dle § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje výsledek části č. 11 zadávacího řízení „Průzkum a studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin“ s názvem „část č. 11 Průzkum účinnosti likvidace invazních druhů rostlin - Karlovarský kraj“. Jako nejvýhodnější pro část zakázky č. 11 byla vyhodnocena nabídka uchazeče Mgr. Vladimír Melichar, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227, s nabídkovou cenou 114.330,00 Kč bez DPH.

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže pro část zakázky č. 11. Mgr. Vladimírem Melicharem, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227, 
s cenou 138.339,30 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin, části 
č. 1. až 10.“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin, části č. 1. až 10.“ dle návrhu

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

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

Termín kontroly: 02.06.2014

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


107g. Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje – Informační seminář o projektu Kariérní systém

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 360/03/14

- schvaluje výpůjčku sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro uspořádání Informačního semináře 
o projektu Karierní systémy, který se bude konat dne 15.04.2014

Termín kontroly: 28.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


107h. Změna usnesení č. RK 227/03/14 ze dne 10. března 2014 - Udělení ocenění pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 361/03/14

- mění část svého usnesení č. RK 227/03/14 ze dne 10. března 2014, kterým schválila ocenění vybraných pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících v Karlovarském kraji dle návrhu v tom smyslu, že nahrazuje text návrhu novým textem 

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


107i. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ v rámci individuálního projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 362/03/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 1. dílčí část zakázky, vyloučené lokality – Chebsko, byla vyhodnocena nabídka uchazeče KOTEC, o.p.s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně, 
IČO 26648415, s nabídkovou cenou 2.361.002,-- Kč (cena bez DPH). Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 2. dílčí část zakázky, vyloučené lokality – Sokolovsko, byla vyhodnocena nabídka uchazeče KOTEC, o.p.s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 26648415, s nabídkovou cenou 
2.361.002,-- Kč (cena bez DPH). Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 3. dílčí část zakázky, vyloučené lokality – Kraslicko, byla vyhodnocena nabídka uchazeče Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČO 25755277, s nabídkovou cenou 1.532.496,-- Kč (cena bez DPH). Jako nejvýhodnější 
a jediná nabídka pro 4. dílčí část zakázky, vyloučené lokality – Chodovsko, byla vyhodnocena nabídka uchazeče Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČO 25755277, s nabídkovou cenou 1.178.780,-- Kč (cena bez DPH). Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 5. dílčí část zakázky, vyloučené lokality – Ostrovsko, byla vyhodnocena nabídka uchazeče Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 
120 00 Praha 2, IČO 25755277, s nabídkovou cenou 1.178.780,-- Kč (cena bez DPH). Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 6. dílčí část zakázky, vyloučené lokality – Žluticko/Bochovsko, byla vyhodnocena nabídka uchazeče Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČO 25755277, s nabídkovou cenou 1.178.780,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb, doplněny budou pouze specifické údaje vyplývající z vysoutěžené zakázky u každého dodavatele

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 1. a 2. dílčí části zakázky KOTEC, o.p. s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 26648415, s nabídkovou cenou pro 1. dílčí část zakázky 2.361.002,-- Kč bez DPH a pro 2. dílčí část zakázky 2.361.002,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu. Uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 3., 4., 5. a 6. dílčí části zakázky Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČO 25755277, s nabídkovou cenou pro 3. dílčí část zakázky 1.532.496,-- Kč bez DPH, pro 4. dílčí část zakázky 1.178.780,-- Kč bez DPH, pro 5. dílčí část zakázky 1.178.780,-- Kč bez DPH a pro 6. dílčí část zakázky 1.178.780,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt 
k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu.

Termín kontroly: 26.05.2014

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


107j. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ v rámci individuálního projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 363/03/14

- schvaluje zrušení 4. dílčí části zakázky, vyloučené lokality – Chodovsko, v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“ z důvodu neobdržení žádné nabídky v souladu 
s § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění poskytování sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 1. dílčí část zakázky, vyloučené lokality – Chebsko, byla vyhodnocena nabídka uchazeče KOTEC, o.p.s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 26648415, 
s nabídkovou cenou 804.202,-- Kč (cena bez DPH). Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 2. dílčí část zakázky, vyloučené lokality – Sokolovsko, byla vyhodnocena nabídka uchazeče KOTEC, o.p.s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 26648415, s nabídkovou cenou 2.374.862,-- Kč (cena 
bez DPH). Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 3. dílčí část zakázky, vyloučené lokality – Kraslicko, byla vyhodnocena nabídka uchazeče Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, 
IČO 25755277, s nabídkovou cenou 1.939.420,-- Kč (cena bez DPH). Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 5. dílčí část zakázky, vyloučené lokality – Ostrovsko, byla vyhodnocena nabídka uchazeče Občanské sdružení Světlo Kadaň, Husova 1325, 432 01 Kadaň, IČO 65650701, s nabídkovou cenou 1.556.282,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb, doplněny budou pouze specifické údaje vyplývající z vysoutěžené zakázky u každého dodavatele

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 1. a 2. dílčí části zakázky KOTEC, o.p.s., Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 26648415, s nabídkovou cenou pro 1. dílčí část zakázky 804.202,-- Kč bez DPH 
a pro 2. dílčí část zakázky 2.374.862,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu. Uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 3. dílčí části zakázky Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČO 25755277, s nabídkovou cenou 1.939.420,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu. Uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 5. dílčí části zakázky Občanské sdružení Světlo Kadaň, Husova 1325, 432 01 Kadaň, IČO 65650701, s nabídkovou cenou 1.556.282,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 
dle návrhu.

Termín kontroly: 07.07.2014

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

107k. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – volba členů Dozorčí rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 364/03/14

jako jediný akcionář obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, 
se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen ÚSKK, a.s.) v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „KorpZ“), učinila tato rozhodnutí:

- odvolává v souladu s ustanovením § 421 odstavec 2 písmeno f) „KorpZ“ a článku 10 odstavec 2 písmeno d) a článku 21 odstavec 5 stanov společnosti ÚSKK, a.s., z funkce člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., Ing. Václava Živného, nar. 22.11.1939, bytem Růžové náměstí 1616, Sokolov, PSČ 356 01, 
a to ke dni 31.03.2014, ke kterému nastává zánik jeho funkce člena dozorčí rady ve společnosti ÚSKK, a.s.

- odvolává v souladu s ustanovením § 421 odstavec 2 písmeno f) „KorpZ“ a článku 10 odstavec 2 písmeno d) a článku 21 odstavec 5 stanov společnosti ÚSKK, a.s., z funkce člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., Ing. Jiřího Vojtěcha, nar. 17.04.1969, bytem Jakubov 117, Vojkovice, PSČ 363 01, a to ke dni 31.03.2014, ke kterému nastává zánik jeho funkce člena dozorčí rady ve společnosti ÚSKK, a.s.

- volí v souladu s ustanovením § 421 odstavec 2 písmeno f) „KorpZ“ a článku 10 odstavec 2 písmeno d) 
a článku 21 odstavec 3 stanov společnosti ÚSKK, a.s., Ing. Václava Živného, nar. 22.11.1939, bytem Růžové náměstí 1616, Sokolov, PSČ 356 01, jako člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., a to 
s účinností ke dni 01.04.2014, ke kterému vzniká jeho funkce člena dozorčí rady

- volí v souladu s ustanovením § 421 odstavec 2 písmeno f) „KorpZ“ a článku 10 odstavec 2 písmeno d) 
a článku 21 odstavec 3 stanov společnosti ÚSKK, a.s., Ing. Jiřího Vojtěcha, nar. 17.04.1969, bytem Jakubov 117, Vojkovice, PSČ 363 01, jako člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., a to s účinností 
ke dni 01.04.2014, ke kterému vzniká jeho funkce člena dozorčí rady

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 „KorpZ“, § 12 odstavec 1 „KorpZ“ a § 59 odstavec 1 písmeno j) „KrajZ“ smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností ÚSKK, a.s. 
a Ing. Václavem Živným, jako člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., dle předloženého znění, a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena dozorčí rady

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 „KorpZ“, § 12 odstavec 1 „KorpZ“ a § 59 odstavec 1 písmeno j) „KrajZ“ smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností ÚSKK, a.s. a Ing. Jiřím Vojtěchem, jako člena dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., dle předloženého znění, a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena dozorčí rady

- ukládá představenstvu společnosti ÚSKK, a.s., zajistit zápis změn v členech dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., do obchodního rejstříku ve lhůtách stanovených zákonem

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem vyhotovení písemného zápisu o výše uvedených rozhodnutí za jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Zodpovídá:
Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
Michal Riško, místopředseda představenstva
Ing. Ivan Šmat, člen představenstva

107l. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - rezignace generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 365/03/14

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

- bere na vědomí rezignaci Doc. MUDr. Petra Svobody, CSc. FRCS(T), z funkce generálního ředitele 
a předsedy představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., ke dni 31.5.2014

- ukládá náměstkovi hejtmana, Bc. Miloslavovi Čermákovi, připravit na jednání mimořádné rady kraje dne 31.3.2014 návrh dalšího postupu v oblasti personálního vedení nemocnice

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


