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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 15. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 28. dubna 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, 
PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Valjentová
Omluveni:		PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva 
Další zúčastnění:	Ing. Šalátová, PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Stefanovičová
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 28.4.2014
RK 429/04/14
2.
Poskytnutí daru Janu Šnajdrovi
RK 430/04/14
3.
Poskytnutí daru Obci baráčníků Sokolov
RK 431/04/14
4.
Poskytnutí daru na mezinárodní setkání inženýrských komor 
RK 432/04/14
5.
Poskytnutí daru projektu Na kole dětem
RK 433/04/14
6.
Rozpočtové změny
RK 434/04/14
7.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary
RK 435/04/14
8.
Poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje Muzeum Cheb a Muzeum Karlovy Vary
RK 436/04/14
9.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Galerie umění Karlovy Vary
RK 437/04/14
10.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Ultralight Club Cheb
RK 438/04/14
11.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově
RK 439/04/14
12.
Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně
RK 440/04/14
13.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje III“

RK 441/04/14
14.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
RK 442/04/14
15.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání – dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o realizaci grantového projektu evid. č. KK 01765/2013-00
RK 443/04/14
16.
„Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“ schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci stavby
RK 444/04/14
17.
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo identifikační číslo 122/2011, ze dne 17.8.2011
RK 445/04/14
18.
Změny v dozorčí radě „Letiště Karlovy Vary s.r.o.“
RK 446/04/14
19.
Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Plán investic na rok 2014 – Změna č. 1
RK 447/04/14
20.
Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem 
a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. - Dopravní terminál Sokolov
RK 448/04/14
21.
Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem 
a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. - Dopravní terminál Cheb
RK 449/04/14
22.
Informace o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2014
RK 450/04/14
23.
3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“
RK 451/04/14
24.
Smlouva o spolupráci Karlovarského kraje a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje
RK 452/04/14
25.
Informace o výsledku realizace projektu „CROSS - DATA - Přeshraniční datový management pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování)" a finančních tocích v rámci projektu
RK 453/04/14
26.
Projekt Cyklostezka Ohře II - Dodatek č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801  
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 454/04/14
27.
Příspěvek Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s. 
RK 455/04/14
28.
Příspěvek organizaci 15. přední hlídka Royal Rangers v ČR 
RK 456/04/14
29.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“                
- Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                                                          
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                                                                
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                                                         
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                   
RK 457/04/14
30.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence 
v Karlovarském kraji“                                                                                                                                            
- Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                                                          
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                                                                  
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                                                         
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                
RK 458/04/14
31.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením 
a duševním onemocněním“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"                                                                                                                       
- Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                                                          
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                                                                 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                                                         
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                                                                                                                                                                  
RK 459/04/14
32.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji" v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“              
- Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                                                          
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                                                                    
- Jmenování členů pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                                                                                   
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                                                        
RK 460/04/14
33.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji" v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“                                  
- Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                                                           
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                                                                                                                              
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                                                          
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                        
RK 461/04/14
34.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy pro jednotlivce v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“                                               
- Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                                                          
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                                                                                                                                                         
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise  
RK 462/04/14
35.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“   
- Schválení formy zadávacího řízení                
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah     
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami         
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                           
RK 463/04/14
36.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“     
- Schválení formy zadávacího řízení                                                       
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah        
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami     
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise  
RK 464/04/14
37.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka medicinálních plynů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 465/04/14
38.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu KKN - Operační sály“ 
RK 466/04/14
39.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu KKN, V. etapa, část 10 – Monitorovací systém“ 
RK 467/04/14
40.
Vyřazení uchazeče z konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
RK 468/04/14
41.
Zápis dalšího místa uskutečňování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborné učiliště Toužim
RK 469/04/14
42.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov

RK 470/04/14
43.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti 
bit cz training, s.r.o.
RK 471/04/14
44.
Projekt "Středisko ekologické výchovy" – dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo 
na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce stáje na budovu centra a parkoviště střediska ekologické výchovy" příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
RK 472/04/14
45.
Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice v projektu „Be safe, be active!“ 
RK 473/04/14
46.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Cheb: "Výměna otvorových výplní (včetně instalace vstupního systému) 2014“
- 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 hodnocení nabídek
RK 474/04/14
47.
Správní řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - provádění stavby"
RK 475/04/14
48.
Oznámení o snížení pracovního úvazku ředitele Muzea Cheb, příspěvkové organizace
staženo
49.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Thun 1794 a.s.
RK 476/04/14
50.
Vyhodnocení soutěže "Vyfoťte Karlovarský kraj a vyhrajte"
RK 477/04/14
51.
Smlouva o partnerství v rámci výstavy "Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře"
RK 478/04/14
52.
Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
RK 479/04/14
53.
Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 767/10 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova
RK 480/04/14
54.
Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 136/1 v k.ú. Dolní Chodov
RK 481/04/14
55.
Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 663/8, 663/9 a 663/10 
v k.ú. Františkovy Lázně z majetku Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 663/11 a 717/7 
v k.ú. Františkovy Lázně z majetku města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje 
RK 482/04/14
56.
Záměr kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 1824/3 v k.ú. Oloví z majetku Karlovarského kraje do majetku města Oloví a bezúplatné nabytí pozemků 
p.p.č. 1106/2, 1107/2 a 1118/5 v k.ú. Oloví a části pozemku p.p.č. 1072/5 
v k.ú. Hory u Oloví z majetku města Oloví do majetku Karlovarského kraje 
RK 483/04/14
57.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje 
- pozemky p.p.č. 360/3 a p.p.č. 360/4 v k.ú. Třebeň
RK 484/04/14
58.
Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov
RK 485/04/14
59.
Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 1963 a p.p.č. 1964, k.ú. Hazlov 
ve vlastnictví obce Hazlov
RK 486/04/14
60.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 228/2, k.ú. Sokolov 
pro vedení optického kabelu, ve prospěch společnosti Systém NET Line s.r.o. 
RK 487/04/14
61.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 2168/1 v k.ú. Aš
RK 488/04/14
62.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 19/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
RK 489/04/14
63.
Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů – odbor správa majetku   
RK 490/04/14
64.
Poskytnutí příspěvku Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Cheb 
na rok 2014

RK 491/04/14
65.
Poskytnutí příspěvku Krajskému sdružení Českého svazu chovatelů pro rok 2014
RK 492/04/14
66.
Poskytnutí příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Cheb pro rok 2014
RK 493/04/14
67.
Horní hrad, o.p.s. - příspěvky na úseku ochrany životního prostředí 
a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v roce 2014
RK 494/04/14
68.
Projekt "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit 
v Karlovarském kraji - Matyáš" - ukončení projektu
RK 495/04/14
69a)
Závazek veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. tříd ve vlastnictví Karlovarského kraje
RK 496/04/14
69b)
Námitka člena Rady Karlovarského kraje proti ověřenému zápisu ze 13. jednání rady kraje dne 14.4.2014 (mimo řádný termín)
RK 497/04/14
69c)
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
RK 498/04/14
69d)
Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“
RK 499/04/14
69e)
Smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a poskytnutí finančního příspěvku na finanční zajištění konzultačního střediska v Sokolově
RK 500/04/14









Ing. Eva Valjentová v. r.
náměstkyně hejtmana 
Karlovarského kraje

JUDr. Martin Havel v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Martina Havla
- Bohuslavu Hajskou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 69a)	Závazek veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. tříd ve vlastnictví
Karlovarského kraje

bod č. 69b)	Námitka člena Rady Karlovarského kraje proti ověřenému zápisu ze 13. jednání rady kraje dne 14.4.2014 (mimo řádný termín)

bod č. 69c)	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

bod č. 69d)	Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

bod č. 69e)	Smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a poskytnutí finančního příspěvku na finanční zajištění konzultačního střediska v Sokolově

Staženo z programu:

bod č. 48)	Oznámení o snížení pracovního úvazku ředitele Muzea Cheb, příspěvkové organizace


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 28.4.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 429/04/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 28.4.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Poskytnutí daru Janu Šnajdrovi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 430/04/14

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 25.000,-- Kč Janu Šnajdrovi jako podporu pro absolvování speciální léčebné terapie

Termín kontroly: 02.06.2014

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

3. Poskytnutí daru Obci baráčníků Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 431/04/14

- schvaluje poskytnutí daru ve výši 5.000,-- Kč Obci baráčníků Sokolov

Termín kontroly: 02.06.2014

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


4. Poskytnutí daru na mezinárodní setkání inženýrských komor 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 432/04/14

- schvaluje poskytnutí daru ve výši 19.000,-- Kč České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí podpisu smlouvy o spolupráci 
s Bavorskou inženýrskou komorou

Termín kontroly: 16.06.2014

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


5. Poskytnutí daru projektu Na kole dětem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 433/04/14

- schvaluje poskytnutí daru ve výši 25.000,-- Kč společnosti HigBic s.r.o., na konání mezinárodního sportovního projektu Na kole dětem

Termín kontroly: 16.06.2014

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


6. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 434/04/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 137/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 292.400,-- 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. 138/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 641.150,-- 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. 139/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením příjmů ve výši 144.497,-- Kč. Jedná 
se o finanční prostředky, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje dne 1.4.2014 na základě Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Ostrov.

Rozpočtovou změnu č. 140/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 70.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii výtvarného umění Cheb na realizaci projektu: Vlastimil Skrepl – Autorská kniha

Rozpočtovou změnu č. 141/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 230.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary ve výši 150.000,-- Kč na realizaci výstavního projektu DIET SAYLER/Karlovy Vary/Karlsbad. Dále pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii 4 – galerii fotografie 
ve výši 80.000,-- Kč na realizaci projektu „Celoroční výstavní činnost Galerie 4 – galerie fotografie“.

Rozpočtovou změnu č. 142/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 5.000,-- Kč z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele úřadu na úhradu mzdových výdajů 
a do odboru ekonomického ve výši ± 190.000,-- Kč na úhradu cestovních náhrad přímo souvisejících 
s realizací projektu mobility Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje realizovaného 
a financovaného v rámci programu Leonardo da Vinci, který je součástí Programu celoživotního učení

Rozpočtovou změnu č. 143/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 838.447,86 Kč z titulu přijetí 5. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ VI.), 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. 144/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 41.543.000,-- Kč z důvodu rozpisu finančních prostředků státního rozpočtu pro jednotlivé kraje a hlavní město Prahu k financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí v roce 2014 (tzv. přímé výdaje) (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanovilo materiálem č.j. MSMT-47408/2014-23 ze dne 13.1.2014). Karlovarskému kraji byl pro rok 2014 stanoven objem prostředků v celkové výši 2.200.000.000,-- Kč 
s účelovým znakem 33 353. Jedná se o navýšení finančních prostředků u příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti školství ve výši 42.638.434,-- Kč a snížení finančních prostředků u obecních škol v částce 1.095.434,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 145/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 
na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a vyhlášením nejlepšího sportovce roku

Rozpočtovou změnu č. 146/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.641.600,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Rozpočtovou změnu č. 147/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 25.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek 
pro společnost Nokura Multimedia s.r.o., na pořádání festivalu „Ozvěny Febio Festu v Karlových Varech“.

Rozpočtovou změnu č. 148/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 40.000,-- Kč z rozpočtu odboru projektového řízení 
a informatiky do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku na funkčnost systému „Portál úředníka“

Rozpočtovou změnu č. 149/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 30.000,-- Kč na podporu akce Vladař – svědek dávné minulosti a místo úchvatné přírody

Rozpočtovou změnu č. 150/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.600.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů včetně provozních ve školství v období II. čtvrtletí 2014 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 151/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 70.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro obecní školy Karlovarského kraje, Základní školu Kynšperk nad Ohří, J. A. Komenského 540, ve výši 20.000,-- Kč a Základní školu 
J. V. Myslbeka a MŠ Ostrov, Myslbekova 996, ve výši 50.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny 
na realizaci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“.

Termín kontroly: 02.06.2014

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


7. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 435/04/14

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 183.172,-- Kč příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary na spoluúčast v grantech ze státního rozpočtu

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru




8. Poskytnutí neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje Muzeum Cheb a Muzeum Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 436/04/14

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 300.000,-- Kč příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb na záchranný archeologický výzkum v roce 2014

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 200.000,-- Kč příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary na záchranný archeologický výzkum v roce 2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


9. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Galerie umění Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 437/04/14

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 100.000,-- Kč příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Galerie umění Karlovy Vary na vydání publikace "Sto let a sto podob Becherovy vily"

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Ultralight Club Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 438/04/14

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Ultralight Club Cheb ve výši 200.000,-- Kč na pořádání akce "Letecký den Cheb 2014"

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
mezi Karlovarským krajem a Ultralight Club Cheb ve výši 200.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


11. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 439/04/14

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 55.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory "SOKOLÍK" v Sokolově na instalaci osvětlení parkoviště před hlavní budovou domova

Zodpovídá:
Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvková organizace

12. Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Dětský domov Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 440/04/14

- souhlasí se změnou původního názvu stavební akce "Výměna topných těles" na nový název "Výměna topných těles a úprava podkroví"

Zodpovídá:
Mgr. Ivana Dudarcová, ředitelka příspěvkové organizace Dětského domova Mariánské Lázně


13. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje III“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 441/04/14

- schvaluje vyloučení uchazeče ČSOB Leasing, a.s., z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje III“ z důvodu nepředložení nabídky 
dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje III“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče AUTOspektrum 2000, s.r.o., IČO 45352364, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, s nabídkovou cenou 
6.389.806,-- Kč bez DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže AUTOspektrum 2000, s.r.o., IČO 45352364, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, s nabídkovou cenou 6.389.806,-- Kč bez DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže AUTOspektrum 2000, s.r.o., IČO 45352364, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, 
s nabídkovou cenou 6.389.806,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí podpisem smluvní dokumentace související s veřejnou zakázkou "Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje III"

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


14. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 442/04/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE“ 
dle specifikace v návrhu

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE“, kterým je výše nabídkové ceny s DPH

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí zrealizovat veřejnou zakázku dle tohoto usnesení 
a v souladu s předpisem rady „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem"

Termín kontroly: 26.05.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


15. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání – dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. KK 01765/2013-00

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 443/04/14

- schvaluje Dodatek č. 1, kterým se doplňuje Příloha č. 6 „Kopie smluv o partnerství (bez příloh)“ Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ev. č. KK 01765/2013 - 00, mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Gymnáziem Cheb), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se doplňuje Příloha č. 6 „Kopie smluv o partnerství 
(bez příloh)“ Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“, ev. č. KK 01765/2013 - 00, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Gymnáziem Cheb), dle návrhu

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


16. „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“ schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 444/04/14

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

- schvaluje návrh dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice 
v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci stavby „Revitalizace nemocnice 
v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“

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


17. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, identifikační číslo 122/2011, ze dne 17.8.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 445/04/14

- schvaluje znění předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, identifikační číslo 122/2011, ze dne 17.8.2011

- schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, identifikační číslo 122/2011, ze dne 17.8.2011

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


18. Změny v dozorčí radě „Letiště Karlovy Vary s.r.o.“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 446/04/14

- odvolává jako jediný společník JUDr. Václava Sloupa z dozorčí rady „Letiště Karlovy Vary s.r.o.“

- jmenuje jako jediný společník paní Věru Bartůňkovou členkou dozorčí rady „Letiště Karlovy Vary s.r.o.“

- pověřuje jako jediný společník PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana, k podepsání odvolacích 
a jmenovacích listin

- schvaluje jako jediný společník uzavření Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s paní Věrou Bartůňkovou, dle návrhu

- schvaluje na základě ustanovení § 777 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako jediný společník zrušení stávající Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené s Ing. Petrem Kulhánkem a uzavření nové Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s Ing. Petrem Kulhánkem, dle návrhu

- schvaluje na základě ustanovení § 777 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako jediný společník zrušení stávající Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřené s JUDr. Martinem Havlem a uzavření nové Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s JUDr. Martinem Havlem, dle návrhu

- ukládá jako jediný společník jednateli společnosti „Letiště Karlovy Vary s.r.o.“ zajistit plnění vyplývající ze Smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady

- ukládá jako jediný společník jednateli společnosti „Letiště Karlovy Vary s.r.o.“ ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství zabezpečit úkony související se změnou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni

Termín kontroly: 02.06.2014

Zodpovídá:
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

19. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Plán investic na rok 2014 – Změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 447/04/14

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., Změnu č. 1 Plánu investic společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., na rok 2014, dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 16.06.2014

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


20. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. - Dopravní terminál Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 448/04/14

- schvaluje uzavření Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem 
a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, IČO 25332473, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, 
IČO 25332473

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


21. Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. - Dopravní terminál Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 449/04/14

- schvaluje uzavření Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem 
a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, IČO 25332473, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, 
IČO 25332473

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


22. Informace o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 450/04/14

- bere na vědomí informaci plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji 
pro rok 2014

Termín kontroly: 16.06.2014

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


23. 3. 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 451/04/14

- schvaluje 3. 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 3. 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 


24. Smlouva o spolupráci Karlovarského kraje a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 452/04/14

- souhlasí s navrhovaným účelem spolupráce mezi Karlovarským krajem a Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o spolupráci

Termín kontroly: 16.06.2014

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


25. Informace o výsledku realizace projektu „CROSS - DATA - Přeshraniční datový management pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování)" a finančních tocích 
v rámci projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 453/04/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku realizace projektu „CROSS - DATA - Přeshraniční datový management pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování)“ a finančních tocích v rámci projektu

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


26. Projekt Cyklostezka Ohře II - Dodatek č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 454/04/14

- schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/35.00801 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Termín kontroly: 22.09.2014

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


27. Příspěvek Středisku pro ranou péči Plzeň, o.p.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 455/04/14

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., se sídlem Tomanova 5, 301 00 Plzeň, pro sociální službu raná péče ve výši 119.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014 organizaci Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., se sídlem Tomanova 5, 301 00 Plzeň, pro sociální službu raná péče

Termín kontroly: 26.05.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


28. Příspěvek organizaci 15. přední hlídka Royal Rangers v ČR 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 456/04/14

- schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v roce 2014 organizaci 15. přední hlídka Royal Rangers v ČR, se sídlem Lestkov 184, pro sociální službu sociálně terapeutické dílny ve výši 150.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací
v roce 2014 organizaci 15. přední hlídka Royal Rangers v ČR, se sídlem Lestkov 184, pro sociální službu sociálně terapeutické dílny

Termín kontroly: 26.05.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 




29. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby intervenční centra 
v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“                
- Schválení formy zadávacího řízení             
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah        
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami           
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 457/04/14

- schvaluje realizaci a předběžné oznámení o zadávacím řízení formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Člen: Kateřina Mairingerová, DiS.	Náhradník: Věra Moderová
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Jiří Kvak

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Člen: Bc. Miloslav Čermák		Náhradník: Hana Hozmanová
Člen: Ing. Tomáš Svoboda		Náhradník: Václav Mleziva
Člen: Ing. Václav Živný		Náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
Člen: Josef Murčo                 		Náhradník: Ing. Václav Jakubík
Člen: Ing. Karel Jakobec		Náhradník: MUDr. Jan Svoboda
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 22.09.2014

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


30. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“
- Schválení formy zadávacího řízení        
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah        
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami            
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 458/04/14

- schvaluje realizaci a předběžné oznámení o zadávacím řízení formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Člen: Kateřina Mairingerová, DiS.	Náhradník: Věra Moderová
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Jiří Kvak

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Člen: Bc. Miloslav Čermák		Náhradník: Hana Hozmanová
Člen: Ing. Tomáš Svoboda		Náhradník: Václav Mleziva
Člen: Ing. Václav Živný		Náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
Člen: Josef Murčo                 		Náhradník: Ing. Václav Jakubík
Člen: Ing. Karel Jakobec		Náhradník: MUDr. Jan Svoboda
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 22.09.2014

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


31. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"                                                                                                             - Schválení formy zadávacího řízení        
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah      
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami         
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                                                                                                                                                                  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 459/04/14

- schvaluje realizaci a předběžné oznámení o zadávacím řízení formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením 
a duševním onemocněním“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením 
a duševním onemocněním“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Člen: Kateřina Mairingerová, DiS.	Náhradník: Věra Moderová
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Jiří Kvak

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Člen: Bc. Miloslav Čermák		Náhradník: Hana Hozmanová
Člen: Ing. Tomáš Svoboda		Náhradník: Václav Mleziva
Člen: Ing. Václav Živný		Náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
Člen: Josef Murčo                 		Náhradník: Ing. Václav Jakubík
Člen: Ing. Karel Jakobec		Náhradník: MUDr. Jan Svoboda
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 22.09.2014

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


32. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Zajištění sociální služby domy na půl cesty 
v Karlovarském kraji" v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“              
- Schválení formy zadávacího řízení            
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah             
- Jmenování členů pro otevírání obálek s nabídkami      
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                                                        

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 460/04/14

- schvaluje realizaci a předběžné oznámení o zadávacím řízení formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Člen: Kateřina Mairingerová, DiS.	Náhradník: Věra Moderová
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Jiří Kvak

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Člen: Bc. Miloslav Čermák		Náhradník: Hana Hozmanová
Člen: Ing. Tomáš Svoboda		Náhradník: Václav Mleziva
Člen: Ing. Václav Živný		Náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
Člen: Josef Murčo                 		Náhradník: Ing. Václav Jakubík
Člen: Ing. Karel Jakobec		Náhradník: MUDr. Jan Svoboda
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 22.09.2014

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






33. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Zajištění sociální služby azylové domy 
pro matky s dětmi v Karlovarském kraji" v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“
- Schválení formy zadávacího řízení                         
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah              
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami          
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                                                                                                                                                                                      

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 461/04/14

- schvaluje realizaci a předběžné oznámení o zadávacím řízení formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Člen: Kateřina Mairingerová, DiS.	Náhradník: Věra Moderová
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Jiří Kvak

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Člen: Bc. Miloslav Čermák		Náhradník: Hana Hozmanová
Člen: Ing. Tomáš Svoboda		Náhradník: Václav Mleziva
Člen: Ing. Václav Živný		Náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
Člen: Josef Murčo                 		Náhradník: Ing. Václav Jakubík
Člen: Ing. Karel Jakobec		Náhradník: MUDr. Jan Svoboda
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 22.09.2014

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


34. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy 
pro jednotlivce v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence 
v Karlovarském kraji“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                                                          
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                                                         
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 462/04/14

- schvaluje realizaci a předběžné oznámení o zadávacím řízení formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby azylové domy pro jednotlivce v Karlovarském kraji"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy pro jednotlivce v Karlovarském kraji“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Člen: Kateřina Mairingerová, DiS.	Náhradník: Věra Moderová
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Jiří Kvak

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Člen: Bc. Miloslav Čermák		Náhradník: Hana Hozmanová
Člen: Ing. Tomáš Svoboda		Náhradník: Václav Mleziva
Člen: Ing. Václav Živný		Náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
Člen: Josef Murčo                 		Náhradník: Ing. Václav Jakubík
Člen: Ing. Karel Jakobec		Náhradník: MUDr. Jan Svoboda
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 22.09.2014

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


35. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence 
v Karlovarském kraji“   
- Schválení formy zadávacího řízení              
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah            
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami           
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise                                                                                           

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 463/04/14

- schvaluje realizaci a předběžné oznámení o zadávacím řízení formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Člen: Kateřina Mairingerová, DiS.	Náhradník: Věra Moderová
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Jiří Kvak

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Člen: Bc. Miloslav Čermák		Náhradník: Hana Hozmanová
Člen: Ing. Tomáš Svoboda		Náhradník: Václav Mleziva
Člen: Ing. Václav Živný		Náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
Člen: Josef Murčo                 		Náhradník: Ing. Václav Jakubík
Člen: Ing. Karel Jakobec		Náhradník: MUDr. Jan Svoboda
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 22.09.2014

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


36. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence 
v Karlovarském kraji“     
- Schválení formy zadávacího řízení            
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah           
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami      
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 464/04/14

- schvaluje realizaci a předběžné oznámení o zadávacím řízení formou otevřeného řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Člen: Kateřina Mairingerová, DiS.	Náhradník: Věra Moderová
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Jiří Kvak

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Člen: Bc. Miloslav Čermák		Náhradník: Hana Hozmanová
Člen: Ing. Tomáš Svoboda		Náhradník: Václav Mleziva
Člen: Ing. Václav Živný		Náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
Člen: Josef Murčo                 		Náhradník: Ing. Václav Jakubík
Člen: Ing. Karel Jakobec		Náhradník: MUDr. Jan Svoboda
Člen: Ing. Jana Pilařová			Náhradník: Nikol Wýstrachová
Člen: Ing. Irena Šteflová		Náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 22.09.2014

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



37. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka medicinálních plynů 
pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 465/04/14

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

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Dodávka medicinálních plynů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Miloš Kukačka, DiS   - náhradník: MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.
- člen: Bc. Vlastislav Novák           - náhradník: Mgr. David Steindl, DiS. 
- člen: Ing. Pavel Beran                  - náhradník: Ing. Stanislav Hubka

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


38. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN - Operační sály“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 466/04/14

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

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN - Operační sály“ realizované Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- projednala a schvaluje v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., čl. 9, bod 3 písm. p), kupní smlouvu mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Hypokramed s.r.o., 
se sídlem Plzeňská 113, Praha 5, PSČ 150 00, IČO 49616528, vítězem veřejné zakázky „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN - Operační sály“, dle návrhu

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


39. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN, V. etapa, část 10 – Monitorovací systém“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 467/04/14

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

- bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN, V. etapa, část 10 – Monitorovací systém“ realizované Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- projednala a schvaluje v souladu se stanovami Karlovarské krajské nemocnice a.s., čl. 9, bod 3 písm. p), kupní smlouvu mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a společností Hoyer Praha s.r.o., 
se sídlem Jilmová 2685/10, Praha, PSČ 130 00, IČO 60491582, vítězem veřejné zakázky „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN, V. etapa, 
část 10 – Monitorovací systém“, dle návrhu

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 468/04/14

- bere na vědomí zápis z jednání konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov dle návrhu

- schvaluje vyřazení uchazeče Rudolfa Čecha z konkursního řízení, a to pro nesplnění jednoho 
ze zákonných předpokladů stanovených pro výkon dané činnosti

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s vyřazením uvedeného uchazeče z konkursního řízení

Termín kontroly: 26.05.2014

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


41. Zápis dalšího místa uskutečňování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborné učiliště Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 469/04/14

- schvaluje s účinností od 1. května 2014 zápis dalšího místa uskutečňování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborné učiliště Toužim, na adrese ulice Žlutická (parcelní číslo 1035 v k.ú. Toužim), 364 01 Toužim

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu 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 žádosti 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


42. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 470/04/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kraslice, okres Sokolov, ve výši 15.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí a reprezentací Karlovarského kraje na festivalu "Makarské kulturní léto" včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 06.10.2014

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


43. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti bit cz training, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 471/04/14

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti bit cz training, s.r.o., v celkové výši 30.000,-- Kč (2 x 15.000,-- Kč) na částečné pokrytí výdajů souvisejících 
s udržitelností projektů "Správná volba oboru - začátek dobré kariéry" a "Správná volba oboru jako začátek dobré kariéry" včetně uzavření smluv dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvků k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 06.10.2014

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


44. Projekt "Středisko ekologické výchovy" – dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce stáje na budovu centra a parkoviště střediska ekologické výchovy" příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 472/04/14

- bere na vědomí uzavření dodatků č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Rekonstrukce stáje 
na budovu centra a parkoviště střediska ekologické výchovy" v rámci projektu "Středisko ekologické výchovy", uzavřené mezi příspěvkovou organizací Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb a firmou TERCOM s.r.o., Cheb, dle návrhů

Termín kontroly: 18.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska výchovy Cheb, příspěvková organizace

45. Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice v projektu „Be safe, be active!“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 473/04/14

- bere na vědomí projektový záměr „Be safe, be active!", jehož nositelem je Halkalı Ticaret Meslek Lisesi z Istanbulu, Turecko, v rámci výzvy programu Erasmus+: Comenius K2 Projekt spolupráce škol 
a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Be safe, be active!" ve výši cca 150.000,-- EUR, 
kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+: Comenius

- souhlasí s finančním partnerstvím příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice v projektu „Be safe, be active!“, přičemž finanční příspěvek bude činit 
cca 20.000,-- EUR

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Halkalı Ticaret Meslek Lisesi, Istanbul, Turecko a příspěvkovou organizací Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury programu Erasmus+ prostřednictvím nositele projektu

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

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
PaedDr. Vladimíra Štrynclová, ředitelka příspěvkové organizace Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


46. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Gymnázium Cheb: "Výměna otvorových výplní (včetně instalace vstupního systému) 2014“
- 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 hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 474/04/14

- 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 Cheb „Výměna otvorových výplní (včetně instalace vstupního systému) 2014"

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Výměna otvorových výplní (včetně instalace vstupního systému) 2014"

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výměna otvorových výplní (včetně instalace vstupního systému) 2014"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Renáta Čejková	            		- náhradník: Helena Čejková
- člen: Jakub Holota			- náhradník: Monika Vítovcová – Hodná
- člen: Renata Tvrdá			- náhradník: Jarmila Píšová
- člen: Ing. Stanislav Jambor  		- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Václav Černý	                       		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: MUDr. Jan Svoboda	          		- náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
- člen: Ing. Karel Jakobec	           		- náhradník: Ing. Pavel Paprsek
- člen: Hana Hozmanová	          		- náhradník: Jakub Pánik 
- člen: Ing. Stanislav Jambor                 		- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara		- náhradník: Mgr. Josef Hazi  
- člen: Jiří Kvak				- náhradník: Ing. Květoslav Smutný

- ukládá RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, realizovat zadávací řízení dle tohoto usnesení

Termín kontroly: 08.09.2014

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


47. Správní řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - provádění stavby"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 475/04/14

- bere na vědomí rozhodnutí ve správním řízení o rozkladu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejné zakázky "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - provádění stavby", ze dne 10.4.2014

- souhlasí s přípravou správní žaloby ve věci rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů při zadávání veřejné zakázky "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - provádění stavby", ze dne 10.4.2014

- ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov uhradit pokutu ve výši 150.000,-- Kč v termínu do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí, tj. do 10.6.2014

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu po zaplacení pokuty Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Agenturou projektového a dotačního managementu, příspěvkovou organizací 
a Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov prověřit možnost uplatnění záruky 
v rámci mandátní smlouvy č. VZ 045/2009, uzavřené v souvislosti s organizačním zajištěním zadávacího řízení "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - provádění stavby"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit převod finančních prostředků ve výši 150.000,-- Kč Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov na úhradu pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
v souvislosti s veřejnou zakázkou "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - provádění stavby" formou zvýšení jejího provozního příspěvku

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


48. Oznámení o snížení pracovního úvazku ředitele Muzea Cheb, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


49. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Thun 1794 a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 476/04/14

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Thun 1794 a.s., v celkové výši 200.000,-- Kč na spolufinancování projektu "Porcelánová školička" včetně návrhu smlouvy

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 02.06.2014

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


50. Vyhodnocení soutěže "Vyfoťte Karlovarský kraj a vyhrajte"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 477/04/14

- bere na vědomí informaci o vyhodnocení soutěže Karlovarského kraje "Vyfoťte Karlovarský kraj 
a vyhrajte"

- souhlasí s poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje třem nejúspěšnějším autorům fotografie v kategorii ocenění odborné poroty a autorům v kategorii hlasování veřejnosti za umístění 
v soutěži "Vyfoťte Karlovarský kraj a vyhrajte"

- ukládá Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit potřebné kroky k vyplacení odměn

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



51. Smlouva o partnerství v rámci výstavy "Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 478/04/14

- schvaluje smlouvu o partnerství v rámci výstavy "Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře" 
ve znění dle návrhu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit smlouvu k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje a zajistit všechny potřebné úkony vyplývající z této smlouvy

Termín kontroly: 10.11.2014

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


52. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 479/04/14

- schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, předpis rady kraje č. PR 01/2014, a to v tom smyslu, že zakázka zpracování map lesních pozemků na území české komponenty česko-německé nominace statku "Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge" na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO se zákresy významných pozůstatků historické hornické činnosti bude zadána přímo jednomu zpracovateli, a to RNDr. Michalovi Urbanovi, CSc., včetně návrhu smlouvy o dílo

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkony vyplývající ze smlouvy

Termín kontroly: 08.09.2014

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


53. Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 767/10 
v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 480/04/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 767/10, která byla oddělena geometrickým plánem č. 860-259/2013 z původního pozemku p.č. 767/10 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 767/11 o výměře 12 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova a obci Staré Sedlo, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Romanem Salicem a Kateřinou Salicovou, oba bytem Sokolovská 599, Loket, PSČ 357 33 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 1.780,-- 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 společného jmění manželů Salicových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku 
p.č. 767/10, která byla oddělena geometrickým plánem č. 860-259/2013 z původního pozemku p.č. 767/10 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 767/11 o výměře 12 m2 v k.ú. Staré Sedlo 
u Sokolova a obci Staré Sedlo formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Romanem Salicem a Kateřinou Salicovou, oba bytem Sokolovská 599, Loket, PSČ 357 33 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 1.780,-- 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 společného jmění manželů Salicových

- 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: 22.09.2014

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


54. Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 136/1 
v k.ú. Dolní Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 481/04/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 136/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1982-5/2012 z původního pozemku p.č. 136/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 136/9 o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou kupní smlouvy 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a firmou PRAMEN ENERGO 21 s.r.o., 
se sídlem Chodov, Nejdecká 374, PSČ 357 35, IČO 29101573, zastoupenou Mikhailem Ptitsynem, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 6.540,-- 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 firmy PRAMEN ENERGO 21 s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku p.č. 136/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1982-5/2012 z původního pozemku p.č. 136/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 136/9 o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a firmou PRAMEN ENERGO 21 s.r.o., se sídlem Chodov, Nejdecká 374, PSČ 357 35, IČO 29101573, zastoupenou Mikhailem Ptitsynem, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 6.540,-- 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 firmy PRAMEN ENERGO 21 s.r.o.

- 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: 22.09.2014

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


55. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 663/8, 663/9 a 663/10 v k.ú. Františkovy Lázně 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 663/11 a 717/7 v k.ú. Františkovy Lázně z majetku města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 482/04/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 663/8 o výměře 69 m2, 
p.p.č. 663/9 o výměře 30 m2 a p.p.č. 663/10 o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, PSČ 351 01, IČO 00253936, zastoupeným Ivo Mlátilíkem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 663/8 o výměře 69 m2, p.p.č. 663/9 o výměře 30 m2 a p.p.č. 663/10 o výměře 27 m2  v k.ú. a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, PSČ 351 01, IČO 00253936, zastoupeným Ivo Mlátilíkem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 663/11 o výměře 25 m2 a p.p.č. 717/7 o výměře 17 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy mezi městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, 
PSČ 351 01, IČO 00253936, zastoupeným Ivo Mlátilíkem, starostou města (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci 
z vlastnictví města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 20.10.2014

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


56. Záměr kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 1824/3 v k.ú. Oloví z majetku Karlovarského kraje do majetku města Oloví a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1106/2, 1107/2 a 1118/5 
v k.ú. Oloví a části pozemku p.p.č. 1072/5 v k.ú. Hory u Oloví z majetku města Oloví do majetku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 483/04/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 1824/3 o výměře 857 m2 
v k.ú. a obci Oloví formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Oloví, se sídlem Hory 42, Oloví, PSČ 357 07, IČO 00259535, zastoupeným Miroslavem Filandrem, starostou města (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 majetku města Oloví

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1824/3 o výměře 857 m2 v k.ú. a obci Oloví formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Oloví, se sídlem Hory 42, Oloví, PSČ 357 07, IČO 00259535, zastoupeným Miroslavem Filandrem, starostou města (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 majetku města Oloví

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1106/2 o výměře 37 m2, p.p.č. 1107/2 o výměře 11 m2 a p.p.č. 1118/5 o výměře 93 m2 v k.ú. a obci Oloví a části pozemku p.p.č. 1072/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 239-1/2014 
z původního pozemku p.p.č. 1072/5 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1072/5 
o výměře 627 m2 v k.ú. Hory u Oloví a obci Oloví formou darovací smlouvy mezi městem Oloví, 
se sídlem Hory 42, Oloví, PSČ 357 07, IČO 00259535, zastoupeným Miroslavem Filandrem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví města Oloví do majetku Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 22.09.2014

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


57. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - pozemky 
p.p.č. 360/3 a p.p.č. 360/4 v k.ú. Třebeň

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 484/04/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 360/3 o výměře 240 m2 
a p.p.č. 360/4 o výměře 11 m2 v k.ú. a obci Třebeň formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Třebeň, se sídlem Třebeň 31, Skalná, PSČ 351 34, IČO 00572705, zastoupenou panem Antonínem Kalinou, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Třebeň

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 360/3 o výměře 240 m2 a p.p.č. 360/4 o výměře 11 m2 v k.ú. a obci Třebeň formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Třebeň, se sídlem Třebeň 31, Skalná, PSČ 351 34, IČO 00572705, zastoupenou panem Antonínem Kalinou, starostou obce (jako obdarovaný 
na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Třebeň

- 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: 20.10.2014

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


58. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje 
a bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 485/04/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 878/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2680-4483/2009 z původního pozemku p.č. 878/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 878/9 o výměře 1557 m2 v k.ú. Sokolov formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, 
IČO 00259586 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost 
z vlastnictví města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku 
p.č. 1492/194 o celkové výměře 7395 m2, který vznikl dle geometrického plánu č. 3226-1/2014 sloučením částí pozemků p.č. 1492/10 (díl „b“) o výměře 14 m2, p.č. 1492/16 (díl „a“) o výměře 7381 m2, vše 
v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy, mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, 
PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkovou organizací, se sídlem Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov, IČO 72046881 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést následující nemovitosti:
- pozemek p.č. 228/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 315 m2, jehož součástí je stavba č.p. 135, občanská vybavenost
- pozemek p.č. 229/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 381 m2, jehož součástí je stavba č.p. 134, občanská vybavenost
- pozemek p.č. 228/2, ostatní plocha, o výměře 95 m2
- pozemek p.č. 242/14, ostatní plocha a ostatní komunikace, o výměře 36 m2
- pozemek p.č. 242/28, ostatní plocha a ostatní komunikace, o výměře 148 m2
vše v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Středním odborným učilištěm stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary, IČO 00520055 (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod následujících nemovitostí:
- pozemku p.č. 228/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 315 m2, jehož součástí je stavba č.p. 135, občanská vybavenost
- pozemku p.č. 229/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 381 m2, jehož součástí je stavba č.p. 134, občanská vybavenost
- pozemku p.č. 228/2, ostatní plocha, o výměře 95 m2
- pozemku p.č. 242/14, ostatní plocha a ostatní komunikace, o výměře 36 m2
- pozemku p.č. 242/28, ostatní plocha a ostatní komunikace, o výměře 148 m2 
vše v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Středním odborným učilištěm stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem Ondřejská 1122/56, 360 01  Karlovy Vary, IČO 00520055 (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje, do majetku města Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy, aby ve spolupráci s Odborem investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistil financování dokončení výměny oken a fasády Středního odborného učiliště stravování a služeb K. Vary v rámci částky určené v rozpočtu kraje na jmenovité akce v oblasti školství pro rok 2015

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jí podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 20.10.2014

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov
RNDr. Jiří Neumann, ředitel příspěvkové organizace Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvková organizace
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


59. Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 1963 a p.p.č. 1964, k.ú. Hazlov ve vlastnictví obce Hazlov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 486/04/14

- schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojka kanalizace, vodovodu a plynovodu 
pro stavbu objektu Novostavba domků Hazlov“ umístěné na p.p.č. 1963 a p.p.č. 1964, k.ú. Hazlov, které jsou ve vlastnictví obce Hazlov mezi Karlovarským krajem (jako stavebníkem) a obcí Hazlov (jako vlastníkem nemovitosti)

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


60. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 228/2, k.ú. Sokolov pro vedení optického kabelu, ve prospěch společnosti Systém NET Line s.r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 487/04/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 228/2, k.ú. Sokolov, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro umístění optického kabelu ve prospěch společnosti Systém NET Line s.r.o., a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem s připočtením DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 228/2, k.ú. Sokolov, která je ve vlastnictví Karlovarského kraje 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Středním odborným učilištěm stravování a služeb Karlovy Vary (jako stranou povinnou) a společností Systém NET Line s.r.o. (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovené znaleckým posudkem s připočtením DPH

Termín kontroly: 18.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


61. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 2168/1 v k.ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 488/04/14

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.p.č. 2168/1 v k.ú. Aš, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu zajištění bezpečnosti klientů a zaměstnanců Azylového domu - Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni pohybujících se v areálu Krajského dětského domova pro děti 
do 3 let, příspěvkové organizace

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

Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


62. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 19/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 489/04/14

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 19/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu rozhledových poměrů v rámci stavby „Stavební úprava ulice Jana Nerudy a Ant. Dvořáka, Kynšperk nad Ohří“

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Kynšperk nad Ohří o povolení kácení

Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


63. Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů – odbor správa majetku   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 490/04/14

- svěřuje Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, a to na základě ust. § 59 odst. 1 písm.) l zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, při respektování platné legislativy v příslušné oblasti a v souladu 
s metodickými pokyny vydanými Krajským úřadem Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


64. Poskytnutí příspěvku Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Cheb na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 491/04/14

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

Termín kontroly: 02.06.2014

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


65. Poskytnutí příspěvku Krajskému sdružení Českého svazu chovatelů pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 492/04/14

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku Krajskému sdružení Českého svazu chovatelů na rok 2014 
a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,-- Kč na spolkovou činnost

Termín kontroly: 16.06.2014

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


66. Poskytnutí příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Cheb pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 493/04/14

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Cheb a poskytnutí příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Cheb ve výši 50.000,-- Kč na rok 2014

Termín kontroly: 07.07.2014

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


67. Horní hrad, o.p.s. - příspěvky na úseku ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 494/04/14

- schvaluje neposkytnutí příspěvku o.p.s. Horní hrad, IČO 26355752, na úseku ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v roce 2014

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


68. Projekt "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit 
v Karlovarském kraji - Matyáš" - ukončení projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 495/04/14

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Matyáš"

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


69a) Závazek veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. tříd ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 496/04/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit stanovení údržby silnic II. a III. třídy na území Karlovarského kraje jako předmět veřejného hospodářského zájmu Karlovarského kraje, 
dle návrhu

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


69b) Námitka člena Rady Karlovarského kraje proti ověřenému zápisu ze 13. jednání rady kraje dne 14.4.2014 (mimo řádný termín)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 497/04/14

- bere na vědomí námitku člena Rady Karlovarského kraje proti ověřenému zápisu ze 13. jednání rady kraje dne 14.4.2014 (mimo řádný termín)

- schvaluje změnu v ověřeném zápisu ze 13. jednání Rady Karlovarského kraje dne 14.4.2014 (mimo řádný termín), dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


69c) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 498/04/14

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

- schvaluje v souladu s čl. 9.3., písm e) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., a:
-	MUDr. Jiřím Hofmannem, dle návrhu
-	MUDr. Josefem Märzem, dle návrhu
-	Ing. Dagmar Divišovou, dle návrhu

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

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

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit zápis změn v členech orgánů Karlovarské krajské nemocnice a.s., do obchodního rejstříku

Zodpovídá:
představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.


69d) Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 499/04/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Realizace stavby „Centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech“, evidenční číslo veřejné zakázky 375370, dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Realizace stavby „Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech“ a jeho zaslání všem uchazečům v zákonné lhůtě 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí dle návrhu

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, stažením žádosti o dotaci u projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ CZ.1.09/1.3.00/69.01144

- ukládá odboru zdravotnictví a odboru investic a grantových schémat ve spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., prověřit další možnosti realizace projektu

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 


69e) Smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a poskytnutí finančního příspěvku na finanční zajištění konzultačního střediska v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 500/04/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku Západočeské univerzitě v Plzni ve výši 623.000,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizací 
a personálním zajištěním výuky v konzultačním středisku Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni 
v Sokolově v akademickém roce 2014/2015 a 377.000,-- Kč příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na úhradu souvisejících materiálních, technických a provozních nákladů včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku v rámci grantového řízení "Podpora regionů" Nadace ČEZ ve výši 1.000.000,-- Kč za účelem finančního zabezpečení činnosti konzultačního střediska Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni v Sokolově

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ

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

Termín kontroly: 16.06.2014

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


