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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 12. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. dubna 2014 (8:05 – 11:03 hodin), 8. dubna (8:36 – 9:03 hodin) 
a 11. dubna (13:08 – 14:05 hodin) 
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 


7. dubna 2014
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. Jambor, Ing. Kosík, Ing. Šalátová, Ing. Tomsová, Ing. Uhříček
Další zúčastnění::	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná

8. dubna 2014
Přítomni:              	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, pí Hajská, Ing. Jakubík 
(celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	Ing. Valjentová, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš
Přizvaní:	Ing. Kosík, Ing. Uhříček
Další zúčastnění::	Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná

11. dubna 2014
Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:	PhDr. Kalaš
Přizvaní:	PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Uhříček
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná      	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.4.2014
RK 369/04/14
2.
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.4.2014
RK 370/04/14
3.
Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků
RK 371/04/14

4.

Poskytnutí finančního daru České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

RK 372/04/14
5.
Rozpočtové změny
RK 373/04/14
6.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
RK 374/04/14
7.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově
RK 375/04/14
8.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Toužim
RK 376/04/14
9.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost Nokura Multimedia s.r.o.
RK 377/04/14
10.
Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
RK 378/04/14
11.
Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Domov mládeže 
a školní jídelna Karlovy Vary
RK 379/04/14
12.
Odvolání a jmenování členů Energetické komise a změna na postu předsedy Komise pro vnější vztahy
RK 380/04/14
13.
Schválení smlouvy o postoupení práv a povinností na stavbu „Parkovací dům Sokolov“ – revitalizace nemocnice v Sokolově, řešení dopravy v klidu areálu Nemocnice Sokolov, parkovací dům a centrální registr – II. etapa
RK 381/04/14
14.
Revokace ,,Zrušení nařízení Karlovarského kraje č. 1/2010, kterým se vydávají závazné části Plánu povodí Ohře a dolního Labe a závazné části Plánu oblasti povodí Berounky"
RK 382/04/14
15.
Návrh na udělení dotací pro rok 2014 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo 
RK 383/04/14
16.
Plná moc pro společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení pro projekt „Výstavba nového objektu ZPS 
na LKKV“
RK 384/04/14
17.
Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.: Škodní událost ze dne 28.9.2012 – poškození letadla Falcon 2000LX
RK 385/04/14
18.
Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Opravy silnic II. a III. třídy – KSÚS Karlovarského kraje“ realizované v roce 2013 z příspěvku 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
RK 386/04/14
19.
Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře III - Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“
- 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 387/04/14
20.
Smlouva o spolupráci při realizaci opatření na podporu změn v oblasti péče 
o ohrožené děti a rodiny
RK 388/04/14
21.
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-81/2014 na projekt „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“
RK 389/04/14
22.
Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci
RK 390/04/14
23.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2013
RK 391/04/14
24.
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
v oblasti zdravotnictví za rok 2013
RK 392/04/14
25.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Výkaz zisků a ztrát a rozvaha Karlovarské krajské nemocnice a.s. za měsíc únor 2014  
staženo
26.
Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
RK 393/04/14
27.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov: ,,Gymnázium Ostrov - vybavení ICT“ realizovaného v rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení seznamu subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komice pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 394/04/14
28.
Projekt „Hledáme inspirace v Evropě“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 
RK 395/04/14
29.
Projekt ,,Vladař - svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody"
RK 396/04/14
30.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1591/1 v k.ú. Božičany
RK 397/04/14
31.
Záměr kraje směnit pozemky p.p.č. 37/6 a p.p.č. 37/8 v k.ú. Mrázov ve vlastnictví společnosti EURAGRI s.r.o., s pozemkem p.p.č. 844/8 v k.ú. Mrázov 
ve vlastnictví Karlovarského kraje
RK 398/04/14
32.
Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1615/1 v k.ú. Políkno u Toužimi
RK 399/04/14
33.
Souhlas s umístěním stavby „OBR 2010 + PS a VS – LKKV“ pro Řízení letového provozu ČR, s.p. na Letišti Karlovy Vary
RK 400/04/14
34.
Souhlas se začleněním pozemků parc. č. 2023/2 a 2044/7 v k.ú. Vrbice 
do honebního společenství
RK 401/04/14
35.
Schválení Dodatku č. 1 předpisu rady č. PR 02/2011 Pravidla pro nakládání 
s nepotřebným (neupotřebitelným) majetkem kraje spravovaným krajským úřadem
RK 402/04/14
36.
Schválení Pravidel pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci uzavřených nájemních smluv 
a smluv o výpůjčce
RK 403/04/14
37.
Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání zastupitelstva města Karlovy Vary
RK 404/04/14
38.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 527/1, k.ú. Dvory ve prospěch společnosti ČD Telematika a.s. 
RK 405/04/14
39.
Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 146/1 a č. 146/96 a č. 146/28, k.ú. Skalná ve vlastnictví města Skalná
RK 406/04/14
40.
Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 1082/1, k.ú. Aš ve vlastnictví města Aš
RK 407/04/14
41.
Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 3570/1 a 3570/5, k.ú. Aš ve vlastnictví města Aš
RK 408/04/14
42.
Změna části usnesení č. RK 851/08/11 ze dne 08.08.2011 – Prodej nemovitosti 
v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 2914/9 a p.p.č. 2914/1 
v k.ú. Dražov
RK 409/04/14
43.
Zrušení usnesení č. RK 1126/11/12 ze dne 19.11.2012 - Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 821/10 
v k.ú. Hroznětín a schválení dle nové žádosti
RK 410/04/14
44.
Vyjádření Karlovarského kraje k dokumentaci vlivů záměru „Rozšíření DP Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany – Smolnice-východ“ 
podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 411/04/14
45.
Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 
pro období 2007 – 2013 na projekt „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji – Evropsky významná lokalita Doupovské hory“
RK 412/04/14
46.
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství na úseku ochrany životního prostředí v roce 2014
RK 413/04/14
47.
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2014
RK 414/04/14
48.
Poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu kraje na částečné pokrytí nákladů pořízení pachových ohradníků vč. aplikace odpuzovače zvěře
RK 415/04/14
49a
Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb
RK 416/04/14
49b
Změna části usnesení č. RK 340/03/14 ze dne 24.03.2014 – Souhlas s pokácením dřevin rostoucích na pozemcích v k.ú. Olšová Vrata, k.ú. Hněvín a v k.ú. Nejdek
RK 417/04/14
49c
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným"
RK 418/04/14
49d
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“
staženo
49e
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele významné veřejné zakázky příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech: ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 
II. etapa - přístavba západního křídla"
RK 419/04/14
49f
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Gymnázium Ostrov – vybavení pro 3D laboratoř“ pro část A „Gymnázium Ostrov – vybavení 3D projekcí“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“
RK 420/04/14
49g
Rezignace generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.
RK 421/04/14













Ing. Eva Valjentová, v z.
hejtmana 
Karlovarského kraje

JUDr. Václav Sloup v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   












A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- PhDr. Olega Kalaše


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícími změnami 
a doplněními:

Rozšíření programu o:

bod č. 49a)           Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

bod č. 49b) 	Změna části usnesení č. RK 340/03/14 ze dne 24.03.2014 – Souhlas s pokácením
dřevin rostoucích na pozemcích v k.ú. Olšová Vrata, k.ú. Hněvín a v k.ú. Nejdek	
bod č. 49c) 	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným"	

bod č. 49d)      Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“	

bod č. 49e) 	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele významné veřejné zakázky příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech: "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 
II. etapa

bod č. 49f) 	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Gymnázium Ostrov – vybavení pro 3D laboratoř“ pro část A „Gymnázium Ostrov – vybavení 3D projekcí“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov financovaného 
z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji“

bod č. 49g) 	Rezignace generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.


Staženo z programu:

bod č. 25)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Výkaz zisků a ztrát a rozvaha Karlovarské krajské nemocnice a.s., za měsíc únor 2014	

bod č. 49d) 	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“	



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.4.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 369/04/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.4.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.4.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 370/04/14

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.4.2014:

A. Volba návrhové komise
B. Volba ověřovatelů zápisu
C. Schválení programu jednání
	
1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 24.4.2014
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 27.1.2014 do 24.3.2014
3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
4.	Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
5.	Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
6.	Zpráva Finančního výboru
7.	Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
8.	Zpráva Kontrolního výboru
9.	Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
10.	Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
11.	Koncepce rozvoje a řízení nemocnic Karlovy Vary, Cheb a Sokolov
12.	Poskytnutí daru Člověku v tísni, o.p.s.
13.	Poskytnutí finančního příspěvku na konání 1/2Maratonu Karlovy Vary 2014
14.	Aktualizace Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje 
	na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
15.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor
	Karlovarského kraje v roce 2014
16.	Rozpočtové změny č. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 102, 117, 118, 119, 120, 121/2014
17.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2014
18.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Valeč
19.	Splnění požadavku uloženého Zastupitelstvem KK v souvislosti s usnesením č. ZK 16/02/14 
ze dne 13.2.2014
20.	Dodatek č. 2 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 07/2005 ,,Jednací řád výborů Zastupitelstva
	Karlovarského kraje"
21.	Žádost společnosti JOKER, o.s., IČO 26656892, se sídlem Karlova 17, 350 02 Cheb, o prominutí 
	odvodu za porušení rozpočtové kázně
22.	Žádost Libora Baláka - Karlovarské hudební divadlo, IČO 49759302, sídlem Celní 13, Karlovy 
	Vary, PSČ 360 05, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
23.	Žádost Základní umělecké školy Fryderyka Chopina, IČO 47721472, sídlem Ibsenova 87, 
	Mariánské Lázně, PSČ 353 01, o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
24.	Žádost Základní školy jazyků Karlovy Vary, IČO 00872296, sídlem Libušina 1032/31, Karlovy 
	Vary, PSČ 360 01, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové
	kázně

25.	Žádost Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov, IČO 75005484, se sídlem Školní 786, Sokolov, PSČ 357 31, o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0015
26.	Splátkový kalendář částky 174.712,-- Kč s příslušenstvím pro společnost Carlsbader Gate o.p.s.
27.	Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Krásné Údolí „O spolupráci 
	při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 
	Karlovarského kraje“
28.	Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
29.	Informace o ukončení projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Centrum odborného vzdělávání Ostrov (SPŠ Ostrov)“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov 
30.	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
31.	Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb., 
	o pozemních komunikacích
32.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2014
33.	Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s. v roce 2014 na realizaci projektu ,,Rozšíření 
	cyklopůjčoven v Karlovarském kraji"
34.	Program obnovy venkova 2014 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3
35.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 - závěrečná zpráva
36.	Návrh na udělení dotací pro rok 2014 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 
	Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje 
	– I. kolo
37.	Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji – II. etapa Slavkovský les a zhodnocení 
	potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje 
38.	Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2013
39.	Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje 
	konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2014
40.	Projekt ,,OPPI - Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje", akce č. 4332 - ukončení 
	projektu 
41.	Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,PATA" 
	v Hazlově, příspěvková organizace
42.	Individuální projekt Karlovarského kraje ,,Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"
43.	Projekt ,,Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné bydlení 
	,,PATA" v Hazlově II"
44.	Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – schválení odůvodnění účelnosti veřejných zakázek 
45.	Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
46.	Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
	a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního 			programu
47.	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
48.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
49.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Sokolov
50.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní 
	umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37
51.	Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
	Karlovarským krajem
52.	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na soutěže 
	a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2014

53.	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 
54.	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 
55.	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"
56.	Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2014 
	do 20. března 2014
57.	Finanční zajištění realizace projektu „Podpora uměleckého vzdělávání“ realizovaného příspěvkovou 	organizaci Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary v rámci Operačního programu 	Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
58.	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 
59.	Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách" 
60.	Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 
	kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014
61.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově 
	hodnotných objektů v roce 2014
62.	Schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje obecně prospěšné společnosti 
	Lázním Kyselka, o. p. s.
63.	Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
64.	Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „ART 
	CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb"
65.	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
66.	Revokace usnesení č. ZK 312/09/12 Projekt „Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově"
67.	Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků 
	p.p.č. 136/18 a p.p.č. 136/19 v k.ú. Hradiště u Chebu
68.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 220/1 
	v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
69.	Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 
	p.p.č. 1648/6 a p.p.č. 1649/7 v k.ú. Rotava
70.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 345/1 
	v k.ú. Třebeň
71.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.p.č. 524/2 
	v k.ú. Šindelová
72.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice 
	č. III/2086 včetně části pozemku p.č. 693/1 a pozemku p.č. 694 v k.ú. Pila 
73.	Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - části pozemku 
	p.p.č. 6768/2 v k.ú. Kraslice
74.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 761/3 
	a st.p.č. 83 v k.ú. Krapice, části pozemků p.p.č. 258/3 a 197/4 a pozemky p.p.č. 197/5, 197/6 
	a 199/37 v k.ú. Hradiště u Chebu 



75.	Bezúplatný převod pozemků p.č. 685/8, 733/1, 736/3 a části pozemku p.č. 685/1 v k.ú. Dolní 
	Rychnov z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Dolní Rychnov a bezúplatné nabytí části 
	pozemku p.č. 725 v k.ú. Dolní Rychnov z majetku obce Dolní Rychnov do majetku Karlovarského 
	kraje 
76.	Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 3083/4 v k.ú. Krásno nad Teplou a p.p.č. 4438/1 
	v k.ú. Horní Slavkov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov 
	a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 4022/28, 4079/2, 4079/4 v k.ú. Horní Slavkov 
	z majetku města Horní Slavkov do majetku Karlovarského kraje 
77.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 408/6  v k.ú. Bochov
78.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1128/5 v k.ú. Krásný Jez
79.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1239/1 v k.ú. Drmoul
80.	Vyřazení komunikace III/2199 na Klínovec ze sítě silnic Karlovarského kraje
81.	Schválení vybraných ustanovení z nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností 
	NEMOS Sokolov, s.r.o.
82.	Zřízení služebnosti k pozemku p.č. 35 v k.ú. Sadov ve vlastnictví České republiky s právem 
	hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy 
	a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
83.	Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 693/5 v k.ú. Krajková ve společném jmění manželů 
	Oswaldových, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 
	kraje, příspěvkové organizace
84.	Změna části usnesení č. ZK 415/12/13 ze dne 12.12.2013 – Prodej pozemku p.p.č. 6850 
	a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice     
85.	Úprava Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi 
	v územích ohrožených povodněmi
86.	Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku ochrany životního prostředí 
87.	Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských 
	ekologických akcí
88.	Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku environmentální výchovy, vzdělávání 
	a osvěty (EVVO)
89.	Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků v rámci dotačního programu ,,Podpora výstavby 
	kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel"
90.	,,Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“, příspěvek kraje městu Nejdek 
	v rámci dotačního programu ,,Podpora výstavby kanalizací intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 	2000 ekvivalentních obyvatel"
91.	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"

92.	Různé

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


3. Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 371/04/14

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 120.000,-- Kč Nadačnímu fondu západočeských olympioniků

Termín kontroly: 02.06.2014

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

4. Poskytnutí finančního daru České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 372/04/14

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 80.000,-- Kč České komoře autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě

Termín kontroly: 16.06.2014

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


5. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 373/04/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 122/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 7.256,-- Kč (investiční prostředky) projektu Zájem, základ úspěchu
realizovaného Základní školou Horní Slavkov v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání II.

Rozpočtovou změnu č. 123/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 12.162.545,05 Kč z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ VIII.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 124/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 100.650,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou 
a ekonomickou Sokolov k navýšení prostředků na plat a zákonné odvody pro knihovnici této školy.

Rozpočtovou změnu č. 125/2014
- navýšení příjmů a výdajů Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením části vrácených finančních prostředků od zrušené příspěvkové organizace Karlovarského kraje Domov 
pro seniory se zdravotním postižením v Lubech ve výši 177.590,-- Kč z důvodu úhrady daně z příjmu právnických osob za rok 2013 za tuto zrušenou příspěvkovou organizaci

Rozpočtovou změnu č. 126/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 425.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii výtvarného umění Cheb na realizaci projektu Celoroční výstavní program GAVU Cheb (400.000,-- Kč) 
a Graffiti BOOM 05 (25.000,-- Kč)




Rozpočtovou změnu č. 127/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 18.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek 
pro CYKLO TEAM KILLI  na „MČR Masters v silniční časovce dvojic“.

Rozpočtovou změnu č. 128/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 60.000,-- Kč. Jedná 
se o  neinvestiční příspěvek pro organizaci INSTAND o.s., institut na podporu vzdělávání a rozvoj kvality 
ve veřejných službách.

Rozpočtovou změnu č. 129/2014
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 93.047,-- Kč z důvodu chyby v Rozhodnutí    
č. 3000-11/2014 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí finančních prostředků 
na rozvojový program „Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014“. Na základě toho vydalo MŠMT ČR opravné rozhodnutí 
k č. j. MŠMT-3000-11/2014. Částka 93.047,-- Kč bude dle požadavku v rozhodnutí vrácena na účet MŠMT ČR. 

Rozpočtovou změnu č. 130/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.939.747,61 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II.

Rozpočtovou změnu č. 131/2014
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 
ve výši 154.082,80 Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Rozpočtovou změnu č. 132/2014
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 
ve výši 271.192,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady výroby 5000 ks publikací „Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje“

Rozpočtovou změnu č. 133/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru ekonomického v celkové částce ± 10.000,-- Kč k pokrytí výdajů na cestovní náhrady 
projektu Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany (OP LZZ X.) realizovaného 
a financovaného v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 134/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 250.000,-- Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu mzdových výdajů přímo souvisejících s projektem Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany (OP LZZ X.) realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 135/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 147.571,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Technologické a poradenské centrum ve školní praxi, realizovaného Integrovanou střední školou Cheb, 
v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II. 
Rozpočtovou změnu č. 136/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.053.234,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 – Excelence středních škol 2013“ pro Svobodnou chebskou školu, základní školu a gymnázium, s.r.o. Cheb ve výši 62.789,-- Kč a příspěvkové organizace Karlovarského kraje ve výši 990.445,-- Kč (seznam škol je uveden v příloze důvodové zprávy).

Termín kontroly: 26.05.2014

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


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 374/04/14

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 1.035.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, z toho:
-	800.000,-- Kč na stavební úpravy v ubytovací části v rámci plánovaného požárně-bezpečnostního řešení
-	235.000,-- Kč na akci ,,Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - projekt změny stavby před dokončením"

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 1.035.000,-- Kč příspěvkové organizace Domov 
pro seniory v Lázních Kynžvart, z toho:
-	800.000,-- Kč na stavební úpravy v ubytovací části v rámci plánovaného požárně-bezpečnostního řešení
-	235.000,-- Kč na akci "Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - projekt změny stavby před dokončením"

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


7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 375/04/14

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 100.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově 
na zakoupení elektrické smažící pánve sklopné do stravovacího provozu

Zodpovídá:
Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace



8. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 376/04/14

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Toužim v celkové výši 250.000,-- Kč na nákup nového vozidla 
a výměnu dveří na domově mládeže

Zodpovídá:
Ing. Richard Nykodym, ředitel příspěvkové organizace Středního odborného učiliště Toužim


9. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost Nokura Multimedia s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 377/04/14

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro společnost Nokura Multimedia s.r.o., ve výši 25.000,-- Kč 
na pořádání festivalu Ozvěny Febio Festu v Karlových Varech

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
mezi Karlovarským krajem a společností Nokura Multimedia s.r.o., ve výši 25.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 378/04/14

- souhlasí se změnou původního názvu investiční akce ,,PD na regulaci otopného systému, výměnu oken 
a zateplení obvodového pláště SOŠ a SOU Nejdek - Závodu míru 340, Karlovy Vary" na nový název "Projektová dokumentace na regulaci otopného systému, výměnu oken a zateplení obvodového pláště SOŠ a SOU Nejdek, Závodu míru 144, Karlovy Vary"

Zodpovídá:
Mgr. Josef Dvořáček , ředitel p.o. SOŠ a SOU Nejdek


11. Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 379/04/14

- souhlasí se sjednocením názvu investičních akcí na rekonstrukci prostor domova mládeže pro potřeby příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary na název ,,Rekonstrukce objektu DM a následné přestěhování PPP Karlovy Vary"


Zodpovídá:
Mgr. Ladislav Novák, ředitel příspěvkové organizace Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary


12. Odvolání a jmenování členů Energetické komise a změna na postu předsedy Komise pro vnější vztahy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 380/04/14

- odvolává v  souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, RSDr. Jaroslava Businského a Františka Kastla z pozice člena Energetické komise dnem 7.4.2014

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Mgr. Jaroslava Borku a Ing. Zdeňka Kofránka členem Energetické komise dnem 8.4.2014

- odvolává v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Václava Černého z postu předsedy Komise pro vnější vztahy dnem 7.4.2014

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, Barboru Vojtovou na post předsedkyně Komise pro vnější vztahy dnem 8.4.2014

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

Termín kontroly: 12.05.2014

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


13. Schválení smlouvy o postoupení práv a povinností na stavbu „Parkovací dům Sokolov“ – revitalizace nemocnice v Sokolově, řešení dopravy v klidu areálu Nemocnice Sokolov, parkovací dům a centrální registr – II. etapa 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 381/04/14

- schvaluje Smlouvu o postoupení práv a povinností na stavbu „Parkovací dům Sokolov“ – revitalizace nemocnice v Sokolově, řešení dopravy v klidu areálu Nemocnice Sokolov, parkovací dům a centrální registr – II. etapa

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 382/04/14

- revokuje usnesení č. RK 158/02/14 ze dne 24.02.2014, kterým se ruší nařízení Karlovarského kraje 
č. 1/2010, kterým se vydávají závazné části Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe a závazné části plánu oblasti povodí Berounky

- vydává nařízení Karlovarského kraje č. 7/2014, kterým se zrušuje nařízení Karlovarského kraje 
č. 1/2010

- bere na vědomí doplnění přílohy návrhu nařízení Karlovarského kraje č. 7/2014, kterým se zrušuje nařízení Karlovarského kraje č. 1/2010

Termín kontroly: 28.04.2014

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


15. Návrh na udělení dotací pro rok 2014 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 383/04/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádost o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014 pro obec Kolová i navrhované rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, v roce 2014 – I. kolo

Termín kontroly: 26.05.2014

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


16. Plná moc pro společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. k zajištění územního rozhodnutí 
a stavebního povolení pro projekt „Výstavba nového objektu ZPS na LKKV“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 384/04/14

- pověřuje společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o., se sídlem K Letišti 132, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 26367858, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 15872, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení k realizaci projektu „Výstavba nového objektu ZPS na LKKV“

- pověřuje hejtmana podpisem plné moci pro společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o., se sídlem K Letišti 132, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČO 26367858, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 15872, k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení k realizaci projektu „Výstavba nového objektu ZPS na LKKV“

Termín kontroly: 02.06.2014

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




17. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.: Škodní událost 
ze dne 28.9.2012 – poškození letadla Falcon 2000LX

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 385/04/14

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., upuštění od vymáhání vzniklé škody způsobené škodní událostí ze dne 28.9.2012 v celém rozsahu

Termín kontroly: 28.04.2014

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


18. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „Opravy silnic II. a III. třídy – KSÚS Karlovarského kraje“ realizované v roce 2013 z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 386/04/14

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „Opravy silnic II. a III. třídy – KSÚS Karlovarského kraje“ financované v roce 2013 z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
v předloženém znění

Termín kontroly: 22.09.2014

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


19. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře III - Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“
- 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 387/04/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby v rámci projektu Cyklostezka Ohře III - Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary"

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby 
v rámci projektu Cyklostezka Ohře III - Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“, 
dle návrhu

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Milan Zukal (KÚ)	              - náhradník: Ing. Jana Bělohoubková (KÚ)
- člen: Ing. Irena Šteflová (KÚ)               - náhradník: Ing. Věra Tomsová (KÚ)
- člen: Bohuslava Hrabáková (APDM)    - náhradník: Ing. Petr Uhříček (APDM)

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: JUDr. Martin Havel (ZKK)	- náhradník: Bc. Pavel Čekan (ZKK)
- člen: Ing. Petr Kulhánek (ZKK)	- náhradník: Mgr. Jiří Klsák (ZKK)
- člen: Bc. Miloslav Čermák (ZKK)	- náhradník: Ing. Václav Živný (ZKK)
- člen: Ing. Irena Šteflová (KÚ)		- náhradník: Ing. Věra Tomsová (KÚ)
- člen: Mgr. Jaroslav Borka (ZKK)	- náhradník: Josef Murčo (ZKK)
- člen: Ing. Milan Zukal (KÚ)		- náhradník: Ing. Jana Bělohoubková (KÚ)

Termín kontroly: 16.06.2014

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


20. Smlouva o spolupráci při realizaci opatření na podporu změn v oblasti péče o ohrožené děti 
a rodiny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 388/04/14

- schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci opatření na podporu změn v oblasti péče 
o ohrožené děti a rodiny mezi Karlovarským krajem a Lumos Foundation, mezinárodní nevládní organizací, Národní 1010/9, 110 00 Praha 1

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


21. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ–ZS824-81/2014 na projekt 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 389/04/14

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ–ZS824-81/2014 v rámci OP LZZ na Individuální projekt Karlovarského kraje 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00015

- deklaruje, že jako orgán příjemce dotace byla seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ – ZS824-81/2014 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“ reg. č. CZ.1.4/3.1.00/A9.00015

- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ– ZS824-81/2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na  Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“ 
reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00015
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost


- ukládá 
a) odboru sociálních věcí a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: 
OPLZZ–ZS824-81/2014 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00015
b) odboru sociálních věcí informovat 2x ročně Radu Karlovarského kraje o průběžném plnění projektu 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“

Termín kontroly: 02.06.2014

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


22. Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 390/04/14

- schvaluje Smlouvu o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na řízení a administraci Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“ ve výši 
1.121.760,-- Kč

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


23. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za II. pololetí roku 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 391/04/14

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

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


24. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 392/04/14
- bere na vědomí zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
v oblasti zdravotnictví za rok 2013

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


25. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Výkaz zisků a ztrát a rozvaha Karlovarské krajské nemocnice a.s. za měsíc únor 2014  

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


26. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 393/04/14

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže - odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
pro žádosti, které nebyly doručeny na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu 
pro podání žádostí (31. říjen roku, po kterém následuje rok realizace), a to v tom smyslu, že žádosti budou přijaty a hodnoceny

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje FK Baník Sokolov, o.s., 
ve výši 10.000,-- Kč na Finále žákovské ligy U 15

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit schválený příspěvek

Termín kontroly: 16.06.2014

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


27. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov: 
"Gymnázium Ostrov - vybavení ICT“ realizovaného v rámci projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení seznamu subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komice pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 394/04/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 s využitím 
§ 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov „Gymnázium Ostrov - vybavení ICT“

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium Ostrov - vybavení ICT“


- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Gymnázium Ostrov - vybavení ICT“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Ladislav Ščerba                       - náhradník: Mgr. Miroslava Vaicová
- člen: Mgr. Milan Martínek                      - náhradník: Mgr. Jaroslav Šafránek
- člen: Ing. Šárka Bubelíni                         - náhradník: Mgr. Marika Jaščurová

- jmenuje členy komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Petr Šindelář, LL.M.              - náhradník: Ing. Josef Hora
- člen: Josef Murčo                                    - náhradník: Mgr. Petr Zahradníček
- člen: Bc. Pavel Čekan                             - náhradník: Barbora Vojtová
- člen: Ing. Eva Valjentová                       - náhradník: MUDr. Jiří Brdlík
- člen: Ing. Lubomír Modrovič                 - náhradník: Ing. Stanislav Jambor
- člen: Mgr. Jaroslav Šafránek                  - náhradník: Mgr. Milan Martinek
- člen: Ing. Ladislav Ščerba                      - náhradník: Mgr. Miroslava Vaicová
- člen: Martin Podlucký                            - náhradník: Filip Karel

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

Termín kontroly: 06.10.2014

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


28. Projekt „Hledáme inspirace v Evropě“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 395/04/14

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

- jmenuje Mgr. Jaroslava Šafránka, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, vedoucím projektu „Hledáme inspirace v Evropě“

- souhlasí s tím, aby žadatelem o dotaci na projekt „Hledáme inspirace v Evropě" byla příspěvková organizace Gymnázium Ostrov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Hledáme inspirace v Evropě"

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Hledáme inspirace v Evropě" ve výši cca 1.300.000,-- 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 Ostrov

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

Termín kontroly: 08.09.2014

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


29. Projekt ,,Vladař - svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 396/04/14

- schvaluje finanční podporu projektu ,,Vladař - svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody" ve výši 30.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit všechny potřebné úkony spojené s podporou projektu

Termín kontroly: 04.08.2014

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


30. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1591/1 v k.ú. Božičany

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 397/04/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1591/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 353-12/2014 z původního pozemku p.p.č. 1591/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1591/3 o výměře 264 m2 v k.ú. a obci Božičany formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Božičany, se sídlem Božičany č.p. 96, PSČ 362 26 Božičany, IČO 00273183, zastoupenou panem Milošem Kamešem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Božičany

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1591/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 353-12/2014 z původního pozemku p.p.č. 1591/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1591/3 o výměře 264 m2 
v k.ú. a obci Božičany formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Božičany, se sídlem Božičany č.p. 96, PSČ 362 26, Božičany, IČO 00273183, zastoupenou panem Milošem Kamešem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Božičany

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

Termín kontroly: 16.06.2014


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


31. Záměr kraje směnit pozemky p.p.č. 37/6 a p.p.č. 37/8 v k.ú. Mrázov ve vlastnictví společnosti EURAGRI s.r.o., s pozemkem p.p.č. 844/8 v k.ú. Mrázov ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 398/04/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovité věci ve vlastnictví společnosti EURAGRI s.r.o., (tj. pozemky p.p.č. 37/6 o výměře 514 m2 a p.p.č. 37/8 o výměře 130 m2 v k.ú. Mrázov a obci Teplá), 
s nemovitou věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. pozemek p.p.č. 844/8 o výměře 570 m2 v k.ú. Mrázov a obci Teplá) formou směnné smlouvy mezi společností EURAGRI s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 1800/35, Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 27140733, zastoupenou Milanem Zahradníkem, zplnomocněným zástupcem na základě plné moci ze dne 03.01.2014 (jako první směňující na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedenou nemovitou věc ve svém vlastnictví na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovitých věcí 
ve vlastnictví společnosti EURAGRI s.r.o. (tj. pozemky p.p.č. 37/6 o výměře 514 m2 a p.p.č. 37/8 
o výměře 130 m2 v k.ú. Mrázov a obci Teplá) s nemovitou věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje 
(tj. pozemek p.p.č. 844/8 o výměře 570 m2 v k.ú. Mrázov a obci Teplá) formou směnné smlouvy mezi společností EURAGRI s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 1800/35, Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 27140733, zastoupenou Milanem Zahradníkem, zplnomocněným zástupcem na základě plné moci ze dne 03.01.2014  (jako první směňující na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedenou nemovitou věc ve svém vlastnictví na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné směnné 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


32. Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1615/1 v k.ú. Políkno u Toužimi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 399/04/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1615/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 93-85/2013 z původního pozemku p.p.č. 1615/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1615/3 o výměře 70 m2 v k.ú. Políkno u Toužimi a obci Toužim formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Miroslavem Fišerem, bytem Políkno 35, PSČ 364 01 Toužim (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 14.000,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Miroslava Fišera

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.p.č. 1615/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 93-85/2013 z původního pozemku 
p.p.č. 1615/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1615/3 o výměře 70 m2 
v k.ú. Políkno u Toužimi a obci Toužim formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající 
na straně jedné) a panem Miroslavem Fišerem, bytem Políkno 35, PSČ 364 01 Toužim (jako kupující 
na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 14.000,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Miroslava Fišera

- 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


33. Souhlas s umístěním stavby „OBR 2010 + PS a VS – LKKV“ pro Řízení letového provozu ČR, s.p., na Letišti Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 400/04/14

- souhlasí s umístěním stavby „OBR 2010 + PS a VS LKKV“ pro Řízení letového provozu ČR, státní podnik, na Letišti Karlovy Vary, na p.p.č. 513/1, k.ú. Kolová a dále 351/9; 351/1, vše k.ú. Olšová Vrata

Termín kontroly: 26.05.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


34. Souhlas se začleněním pozemků parc. č. 2023/2 a 2044/7 v k.ú. Vrbice do honebního společenství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 401/04/14

- souhlasí na základě žádosti Honebního společenstva Valeč, se sídlem Jeřeň 6, 364 53 Chyše, 
IČO 01750011, s případným začleněním pozemků parc. č. 2023/2 a 2044/7 v k.ú. Vrbice do honebního společenství za předpokladu, že bude naplněna podmínka uvedená v ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

- pověřuje vedoucí odboru správa majetku Ing. Drahomíru Stefanovičovou, podpisem Souhlasu vlastníka honebních pozemků s členstvím v honebním společenstvu

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


35. Schválení Dodatku č. 1 předpisu rady č. PR 02/2011 Pravidla pro nakládání s nepotřebným (neupotřebitelným) majetkem kraje spravovaným krajským úřadem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 402/04/14

- schvaluje Dodatek č. 1 k předpisu rady č. PR 02/2011 Pravidla pro nakládání s nepotřebným (neupotřebitelným) majetkem kraje spravovaným krajským úřadem

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


36. Schválení Pravidel pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 403/04/14

- schvaluje Pravidla pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce, dle návrhu

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


37. Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání zastupitelstva města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 404/04/14

- schvaluje výpůjčku sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se bude konat dne 24.06.2014

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


38. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 527/1, k.ú. Dvory, 
ve prospěch společnosti ČD Telematika a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 405/04/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 527/1, k.ú. Dvory, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, 
pro uložení komunikační sítě – optického kabelu ve prospěch společnosti ČD Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, PSČ 130 00, a to za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem 
s připočtením DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro optický kabel mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou), zastoupeným příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace a společností ČD Telematika a.s., se sídlem Pernerova 2819/2a, Praha 3, 
PSČ 130 00, IČO 61459445, zastoupenou Mikulášem Labským (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 02.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


39. Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 146/1 a č. 146/96 a č. 146/28, k.ú. Skalná, ve vlastnictví města Skalná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 406/04/14

- schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka kanalizace a povrchové odvodnění dešťových spadů pro stavbu RD“ umístěné na p.p.č. 146/1, č. 146/96 a č. 146/28, k.ú. Skalná, které jsou ve vlastnictví města Skalná mezi Karlovarským krajem (jako stavebníkem) a městem Skalná (jako vlastníkem nemovitosti)

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


40. Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 1082/1, k.ú. Aš ve vlastnictví města Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 407/04/14

- schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojky inženýrských sítí ke stavbě RD“ 
na p.p.č. 1082/1, k.ú. Aš, která je ve vlastnictví města Aše mezi Karlovarským krajem (jako stavebníkem) a městem Aš (jako vlastníkem nemovitosti)

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


41. Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 3570/1 a 3570/5, k.ú. Aš ve vlastnictví města Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 408/04/14

- schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojky inženýrských sítí ke stavbě RD“ 
na p.p.č. 3570/1 a 3570/5, k.ú. Aš, které jsou ve vlastnictví města Aše mezi Karlovarským krajem (jako stavebníkem) a městem Aš (jako vlastníkem nemovitosti)
Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


42. Změna části usnesení č. RK 851/08/11 ze dne 08.08.2011 – Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 2914/9 a p.p.č. 2914/1 v k.ú. Dražov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 409/04/14

- zrušuje část dále uvedeného usnesení č. RK 851/08/11 ze dne 08.08.2011 ve znění:
	
Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemky za cenu 4,26 Kč/m2, tj. 8.400,-- Kč

Zbývající část usnesení č. RK 851/08/11 ze dne 08.08.2011 se nemění.

- zrušuje část dále uvedeného usnesení č. RK 851/08/11 ze dne 08.08.2011 ve znění:

Souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemků za cenu 
4,26 Kč/m2, tj. 8.400,-- Kč

Zbývající část usnesení č. RK 851/08/11 ze dne 08.08.2011 se nemění.

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemky za cenu 10,-- Kč/m2, tj. 19.730,-- Kč

Zbývající část usnesení č. RK 851/08/11 ze dne 08.08.2011 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemků za cenu 
10,-- Kč/m2, tj. 19.730,-- Kč

Zbývající část usnesení č. RK 851/08/11 ze dne 08.08.2011 se nemění.

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


43. Zrušení usnesení č. RK 1126/11/12 ze dne 19.11.2012 - Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 821/10 v k.ú. Hroznětín a schválení dle nové žádosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 410/04/14

- zrušuje usnesení č. RK 1126/11/12 ze dne 19.11.2012

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení usnesení 
č. ZK 410/12/13 ze dne 12.12.2013

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 821/10, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1414-73/2012 z původního pozemku 
p.p.č. 821/10 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 821/13 o výměře 93 m2 
v k.ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi panem Karlem Markem, trvale bytem Karlovarská 356, PSČ 362 33 Hroznětín (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 160,-- Kč/m2, tj. celkem 14.880,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc 
z vlastnictví pana Karla Marka do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy, 
dle návrhu

- 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


44. Vyjádření Karlovarského kraje k dokumentaci vlivů záměru „Rozšíření DP Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany – Smolnice-východ“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 411/04/14

- projednala dokumentaci vlivů záměru „Rozšíření DP Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany – Smolnice-východ“

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „Rozšíření DP Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany – Smolnice-východ“ souhlasí za podmínky, že budou doplněna kompenzační opatření o prověření možnosti využití náhradní lokality pro zahrádkářskou kolonii a budou dodržena navržená kompenzační opatření uvedená v dokumentaci záměru na str. 186 – 189.

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


45. Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí pro období 2007 – 2013 na projekt „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji – Evropsky významná lokalita Doupovské hory“.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 412/04/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zahrnutí projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí 2007 - 2013 
na projekt ,,Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji - Evropsky významná lokalita Doupovské hory"

Termín kontroly: 07.07.2014
Zodpovídá:
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


46. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku ochrany životního prostředí v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 413/04/14

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku ochrany životního prostředí v roce 2014 nestátním neziskovým organizacím 
v celkové výši 610.000,-- Kč dle návrhu v důvodové zprávě

Termín kontroly: 26.05.2014

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


47. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 414/04/14

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v roce 2014 nestátním neziskovým organizacím ve výši 518.200,-- Kč dle návrhu v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v roce 2014 občanskému sdružení Náš region, 
IČO 26988925, ve výši 40.900,-- Kč

Termín kontroly: 26.05.2014

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


48. Poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu kraje na částečné pokrytí nákladů pořízení pachových ohradníků vč. aplikace odpuzovače zvěře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 415/04/14

- schvaluje poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 100.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě o.s., Okresnímu mysliveckému spolku Cheb, na částečné pokrytí nákladů na pořízení pachových ohradníků vč. aplikace odpuzovače zvěře.

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českomoravské  myslivecké jednotě, o.p., Okresnímu mysliveckému spolku Cheb

Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
49a. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 416/04/14

- schvaluje povolení výjimky z nejnižšího průměrného počtu 17 žáků ve třídě střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- bere na vědomí povinnost uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost uvedené příspěvkové organizace, a to nad výši stanovenou krajským normativem

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele uvedené příspěvkové organizace o tomto usnesení

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, předložit radě kraje materiál obsahující opatření pro zvýšení počtu žáků a optimalizaci čerpání prostředků na platy a související zákonné odvody

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, nastavit organizaci školního roku 2014/2015 tak, aby střední škola splňovala právními předpisy stanovené počty žáků bez nutnosti využití výjimky z nejnižšího počtu žáků

Termín kontroly: 26.05.2014

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


49b. Změna části usnesení č. RK 340/03/14 ze dne 24.03.2014 – Souhlas s pokácením dřevin rostoucích na pozemcích v k.ú. Olšová Vrata, k.ú. Hněvín a v k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 417/04/14

- zrušuje část usnesení č. RK 340/03/14 ze dne 24.03.2014, kterou vyslovila souhlas 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.

Zbývající usnesení č. RK 340/03/14 ze dne 24.03.2014 se nemění.

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 34 v k.ú. Hněvín, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a zhoršené celkové vitality dřevin

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


49c. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 418/04/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky ,,Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným". Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla vyhodnocena nabídka uchazeče IVPS - Inženýrská výstavba a pozemní stavby, s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4, IČO 24257311, s nabídkovou cenou 10.823.819,-- Kč včetně DPH. Jako druhá v pořadí byla vyhodnocena nabídka uchazeče ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., se sídlem Svatava 255, Svatava, IČO 18248675, s nabídkovou cenou 13.807.206,-- Kč včetně DPH, jako třetí v pořadí byla vyhodnocena nabídka uchazeče BSS, Báňská stavební společnost Sokolov, s.r.o., se sídlem Chebská 53, Sokolov, IČO 25233866, s nabídkovou cenou 13.902.466,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, podpisem smlouvy 
o dílo s vítězem soutěže IVPS - Inženýrská výstavba a pozemní stavby, s.r.o., s nabídkovou cenou 10.823.819,-- Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, v případě neposkytnutí součinnosti vítězného uchazeče IVPS - Inženýrská výstavba a pozemní stavby, s.r.o., 
k podpisu smlouvy, podpisem smlouvy o dílo s uchazečem na druhém místě, tj. uchazečem ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., s nabídkovou cenou 13.807.206,-- Kč vč. DPH

- pověřuje Ing. Michael Runda, ředitele příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, v případě neposkytnutí součinnosti uchazečů na prvním a druhém místě k podpisu smlouvy, podpisem smlouvy 
o dílo s uchazečem na třetím místě, tj. uchazečem BSS, Báňská stavební společnost Sokolov, s.r.o., 
s nabídkovou cenou 13.902.466,-- Kč vč. DPH

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


49d. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


49e. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele významné veřejné zakázky příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech: ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 419/04/14

- schvaluje vyloučení uchazečů:
- SWIETELSKY stavební s.r.o.
- PETROM STAVBY, s.r.o.
- D-Produkt, s.r.o.
- BAUING KV s.r.o.
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace První české gymnázium 
v Karlových Varech ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele významné veřejné zakázky příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla." Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., s nabídkovou cenou 45.249.586,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., 
s nabídkovou cenou 45.249.586,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt pro podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 16.06.2014

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


49f. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Gymnázium Ostrov – vybavení pro 3D laboratoř“ pro část A „Gymnázium Ostrov – vybavení 3D projekcí“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost v rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 420/04/14

- schvaluje výsledek otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Gymnázium Ostrov – vybavení pro 3D laboratoř“ pro část A „Gymnázium Ostrov – vybavení 3D projekcí“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, kdy nabídku ve lhůtě předložil pouze jeden uchazeč, a to firma AV Media a.s., Praha, s nabídkovou cenou 
1.311.588,-- Kč včetně DPH a vzhledem k tomu, že uchazeč splnil požadavky zadavatele, je pro něho tato nabídka přijatelná

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

Termín kontroly: 04.08.2014

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


49g. Rezignace generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 421/04/14

- odvolává v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., čl. 9 bod 3 písm. t), na základě podané rezignace,  pana Doc. MUDr. Petra Svobodu, CSc., z funkce generálního ředitele nemocnice, a to ke dni 30.4.2014

- odvolává v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., čl. 9 bod 3 písm. n) na základě podané rezignace, Doc. MUDr. Petra Svobodu, CSc., z představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., ke dni 30.4.2014

- schvaluje harmonogram kroků ve věci nového personálního obsazení pozice generálního ředitele 
a představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


