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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 18. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 12. května 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:05 do 10:30 hodin 


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


    Usnesení č.



A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 12.5.2014
RK 508/05/14
2.
Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2013
RK 509/05/14
3.
Zřízení mateřské školy v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje
RK 510/05/14
4.
Rozpočtové změny
RK 511/05/14
5.
Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2014 
do 31.3.2014
RK 512/05/14
6.
Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb“ – schválení smlouvy
RK 513/05/14
7.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Projektový a dotační management v rámci projektu Krajské
služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek






RK 514/05/14
8.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka v rámci projektu Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 515/05/14
9.
Revokace usnesení č. RK 274/03/14 ze dne 24.03.2014 - „Žádost Základní školy 
a mateřské školy Dolní Žandov, IČO 75005239, sídlem Dolní Žandov č.p. 37, 
350 02 Cheb, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně"
RK 516/05/14
10.
Revokace usnesení č. RK 275/03/14 ze dne 24.03.2014 - „Žádost Základní školy 
a mateřské školy Oloví, okres Sokolov, IČO 70980951, se sídlem Smetanova 1, Oloví, PSČ 357 07, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně"
RK 517/05/14
11.
Revokace usnesení č. RK 276/03/14 ze dne 24.03.2014 - „Žádost Základní školy Nejdek, příspěvková organizace, Karlovarská, IČO 60611057, sídlem Karlovarská 1189, Nejdek, PSČ 362 22, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně"
RK 518/05/14
12.
Žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2014 k dofinancování prokazatelné ztráty ve veřejné regionální osobní drážní dopravě 
RK 519/05/14
13.
Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014 – navýšení prokazatelné ztráty o míru inflace
RK 520/05/14
14.
Smlouva č. CZ.1.09/3.1.00/64.01004 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 521/05/14
15.
Poskytnutí finančního příspěvku na 6. Celostátní konferenci Programu EDA 2015, s mezinárodní účastí - Inovace evropských měst, strategické plánování, architektura, urbanismus, syntéza s uměním a kulturou
RK 522/05/14
16.
Výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby"
RK 523/05/14
17.
Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti
RK 524/05/14
18.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka transportních defibrilátorů“ 
- 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 525/05/14
19.
Příprava na opakující zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Pozáruční servis 
a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, pro oblast A – Karlovy Vary“ 
- 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 526/05/14
20.
Schválení výsledku části zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Pozáruční servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje" a zrušení části zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Pozáruční servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
RK 527/05/14
21.
Schválení výsledku části zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka zdravotnického materiálu pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje" 
RK 528/05/14
22.
Stipendijní řád střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 




RK 529/05/14
23.
Partnerství příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš 
v projektu „Moderní učitel 21. století“ 
RK 530/05/14
24.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Vodácká Ohře
RK 531/05/14
25.
Smlouva o výpůjčce cvičebních strojů v rámci výstavy „Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře"
RK 532/05/14
26.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 
a 3263/1, k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti Sokolovská bytová s.r.o.
RK 533/05/14
27.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 
a 3263/1, k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
RK 534/05/14
28.
Zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 1137/1 a 1137/3 v k.ú. Salajna 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p., ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 535/05/14
29.
Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 1478/9, 1478/10, 1478/12, 1706/6, 1706/7, 1706/8, 1708/7 a části pozemků p.č. 1478/11, 1706/1 v k.ú. Sokolov 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1478/13, 1480/7, 1481/6, 1481/9, 1481/5, 1631/47, 1631/49 a 1709/3 v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje 
RK 536/05/14
30.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.č. 218 v k.ú. Háje u Karlových Var
RK 537/05/14
31.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 1060/2 a 1060/3 v k.ú. Františkovy Lázně a pozemky p.p.č. 444, 446, 447 a 448 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní
RK 538/05/14
32.
Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 127/2 a p.č. 310/2 v k.ú. Hory u Jenišova
RK 539/05/14
33.
Souhlas s ponecháním finančních prostředků z výkupu kovového šrotu příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
RK 540/05/14
34.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 210/2 v k.ú. Loket
RK 541/05/14
35.
Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 
RK 542/05/14
36.
Zrušení části usnesení č. RK 321/04/13 ze dne 08.04.2013 - schválení zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1388 v k.ú. Děpoltovice
RK 543/05/14
37.
Revokace usnesení č. RK 407/04/14 ze dne 7.4.2014 a předložení nového návrhu pro jednání „Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 1082/1 a č. 3520/4, k.ú. Aš, ve vlastnictví města Aš“
RK 544/05/14
38.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit 
v Karlovarském kraji - Doupovské hory 1"
RK 545/05/14
39.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit 
v Karlovarském kraji – Tisovec a Šibeniční vrch"
RK 546/05/14
40a
„Projekty Karlovarského kraje – cílená výzva D8 - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost“
RK 547/05/14
40b
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: „Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku“
- 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 548/05/14
40c
Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje – přednáška pro studenty Gymnázia v Karlových Varech na téma Evropský parlament a volby 
do Evropského parlamentu
RK 549/05/14
40d
Vydání souhlasu o podpoře kraje pro projekty podávané do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
RK 550/05/14
40e
Smlouva o provedení posouzení hospodaření nemocnice  
RK 551/05/14













PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Bohuslava Hajská v. r.
ověřovatel
 		 	                
   



























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bohuslavu Hajskou
- Ing. Václava Jakubíka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 40a) 	„Projekty Karlovarského kraje – cílená výzva D8 - Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost“

bod č. 40b)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: „Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku“
- 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

bod č. 40c) 	Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje – přednáška pro studenty Gymnázia v Karlových Varech na téma Evropský parlament a volby do Evropského parlamentu	
bod č. 40d) 	Vydání souhlasu o podpoře kraje pro projekty podávané do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

bod č. 40e) 	Smlouva o provedení posouzení hospodaření nemocnice


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 12.5.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 508/05/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 12.5.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 509/05/14

- bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje k projednání Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2013

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


3. Zřízení mateřské školy v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 510/05/14

- bere na vědomí záměr zřízení mateřské školy v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje městem Karlovy Vary

- souhlasí se zahájením jednání o zřízení mateřské školy v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 
s městem Karlovy Vary, se zajištěním vhodného prostoru pro zřízení pracoviště mateřské školy buď formou pronájmu, výstavbou nebo rekonstrukcí stávajících prostor

- pověřuje Ing. Romana Rokůska, ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje, vyjednáváním s městem Karlovy Vary o zřízení mateřské školy v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje, vyhledáním vhodného prostoru pro umístění mateřské školy v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje a s tím souvisejícími jednáními a přípravou a odesláním žádosti o zřízení pracoviště mateřské školy, která bude adresována Statutárnímu městu Karlovy Vary, a předložením rozpočtu investičních a provozních nákladů tohoto projektu Radě Karlovarského kraje

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 511/05/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 152/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky v rámci závěrečného vyúčtování ve výši 122.658,12 Kč (neinvestiční prostředky) projektu Příprava na turnaj mladých fyziků realizovaného Gymnáziem Cheb v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 II. - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II.

Rozpočtovou změnu č. 153/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 200.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek 
pro Ultralight Club Cheb na pořádání akce „Letecký den Cheb 2014“.

Rozpočtovou změnu č. 154/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 136.071,00 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           


Rozpočtovou změnu č. 155/2014 
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v celkové výši ± 283.172,-- Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jde o poskytnutí neinvestičního příspěvku 
pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary ve výši 183.172,-- Kč 
na spoluúčast v grantech ze státního rozpočtu a Galerie umění Karlovy Vary ve výši 100.000,-- Kč 
na vydání publikace „Sto let a sto podob Becherovy vily“.

Rozpočtovou změnu č. 156/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 500.000,-- Kč. Jde 
o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Muzeum Cheb 
ve výši 300.000,-- Kč a Muzeum Karlovy Vary ve výši 200.000,-- Kč na záchranný archeologický výzkum v roce 2014.

Rozpočtovou změnu č. 157/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.555,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium a obchodní akademie Chodov 
na úhradu jízdného spojeného s účastí soutěžního týmu studentů školy na akci Prezentiáda.

Rozpočtovou změnu č. 158/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.287,61 Kč (156,14 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace a o částku 11.651,-- Kč (424,29 EUR) z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky jsou určeny 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary na základě podané Žádosti 
o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu ARCHAEOMONTAN, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 159/2014
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 154.328,80,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s.

Rozpočtovou změnu č. 160/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.498.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro obecní školu Karlovarského kraje Střední školu, základní školu a mateřskou školu Kraslice, Havlíčkova 1717, ve výši 363.233,-- Kč a příspěvkové organizace Karlovarského kraje ve výši 5.134.767,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy). Finanční prostředky jsou určeny na realizaci rozvojového programu „Podpora odborného vzdělávání v roce 2014“.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 161/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 150.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov na úhradu pokuty uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou, při realizaci projektu Revitalizace centra vzdělávání financovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

Rozpočtovou změnu č. 162/2014
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 526.670,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Autobusy Karlovy Vary a.s.


Rozpočtovou změnu č. 163/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.550.000,-- Kč. Jedná se o posílení položek ostatní osobní výdaje (odměny členům výborů a komisí a zvláštních orgánů kraje), odměny členům zastupitelstev obcí a krajů a povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Termín kontroly: 16.06.2014

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


5. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2014 do 31.3.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 512/05/14

- bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1- 3/2014

Důvodová zpráva:  Plnění rozpočtových příjmů Karlovarského kraje ke dni 31.3.2014
		       Čerpání rozpočtových výdajů Karlovarského kraje ke dni 31.3.2014

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


6. Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Poskytování telekomunikačních služeb“ – schválení smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 513/05/14

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí podpisem smluvní dokumentace související s veřejnou zakázkou "Poskytování telekomunikačních služeb"

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 











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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 514/05/14

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

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

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

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

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 515/05/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dodávka v rámci projektu Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19“

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

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

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

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


9. Revokace usnesení č. RK 274/03/14 ze dne 24.03.2014 - „Žádost Základní školy a mateřské školy Dolní Žandov, IČO 75005239, sídlem Dolní Žandov č.p. 37, 350 02 Cheb, o prominutí odvodu 
a penále za porušení rozpočtové kázně"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 516/05/14

- revokuje usnesení č. RK 274/03/14 ze dne 24.03.2014, kterým Rada Karlovarského kraje schválila 
a doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 11.667,-- Kč, tj. 11.667,-- Kč a prominutí penále za prodlení 
s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 1.949,-- Kč, Základní škole 
a mateřské škole Dolní Žandov, IČO 75005239, sídlem Dolní Žandov č.p. 37, 350 02 Cheb

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

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

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

Termín kontroly: 02.06.2014

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


10. Revokace usnesení č. RK 275/03/14 ze dne 24.03.2014 - „Žádost Základní školy a mateřské školy Oloví, okres Sokolov, IČO 70980951, se sídlem Smetanova 1, Oloví, PSČ 357 07, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 517/05/14

- revokuje usnesení č. RK 275/03/14 ze dne 24.03.2014, kterým Rada Karlovarského kraje schválila 
a doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 64,50 Kč, tj. 64,50 Kč, Základní škole a mateřské škole Oloví, okres Sokolov, IČO 70980951, se sídlem Smetanova 1, Oloví, PSČ 357 07

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

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

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


11. Revokace usnesení č. RK 276/03/14 ze dne 24.03.2014 - „Žádost Základní školy Nejdek, příspěvková organizace, Karlovarská, IČO 60611057, sídlem Karlovarská 1189, Nejdek, PSČ 
362 22, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 518/05/14

- revokuje usnesení č. RK 276/03/14 ze dne 24.03.2014, kterým Rada Karlovarského kraje schválila 
a doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 100,-- Kč, tj. 100,-- Kč, Základní škole Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace, IČO 60611057, sídlem Karlovarská 1189, Nejdek, PSČ 362 22

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

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

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


12. Žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2014 k dofinancování prokazatelné ztráty ve veřejné regionální osobní drážní dopravě 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 519/05/14

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace na rok 2014 ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě, 
dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem a odesláním žádosti na Ministerstvo dopravy ČR k poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě

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





13. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014 – navýšení prokazatelné ztráty o míru inflace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 520/05/14

- souhlasí s navýšením celkové výše prokazatelné ztráty o skutečnou míru inflace oficiálně uveřejněnou Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok u drážních dopravců: České dráhy, a.s., 
GW Train Regio a.s. a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci: České dráhy, a.s., GW Train Regio a.s. a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

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


14. Smlouva č. CZ.1.09/3.1.00/64.01004 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 521/05/14

- souhlasí s uzavřením Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/64.01004 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ dle předloženého návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k uzavření Smlouvy č. CZ.1.09/3.1.00/64.01004 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ dle předloženého návrhu a pověřuje jej podpisem této Smlouvy

Termín kontroly: 07.07.2014

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


15. Poskytnutí finančního příspěvku na 6. Celostátní konferenci Programu EDA 2015, 
s mezinárodní účastí - Inovace evropských měst, strategické plánování, architektura, urbanismus, syntéza s uměním a kulturou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 522/05/14

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na 6. Celostátní konferenci v programu EDA, 
s mezinárodní účastí - Inovace evropských měst, strategické plánování, architektura, urbanismus, syntéza 
s uměním a kulturou

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



16. Výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 523/05/14

- bere na vědomí výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby"

- souhlasí s dokumentem Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dokument Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením

- souhlasí s dokumenty Návrh systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji, Procedurální manuál, Systém monitorování finančních prostředků, Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dokumenty Návrh systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji, Procedurální manuál, Systém monitorování finančních prostředků, Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce

- souhlasí s Regionálními kartami sociálních služeb Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Regionální karty sociálních služeb Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


17. Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 524/05/14

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - začleňování seniorů do společnosti 
pro příspěvky poskytnuté dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 04.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 







18. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka transportních defibrilátorů“ 
- 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 525/05/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku: „Dodávka transportních defibrilátorů“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Dodávka transportních defibrilátorů“

- 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

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda 
- člen: Ing. Petr Navrátil	- náhradník: Bc. Pavel Čekan
- člen: Ing. Václav Živný    	- náhradník: Věra Bartůňková
- člen: Ing. Josef Hora     	- náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Ing. Alena Šalátová	- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Bc. Vlastislav Novák      - náhradník: Mgr. Davidl Steindl, DiS.

Zodpovídá:
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace


19. Příprava na opakující zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Pozáruční servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, pro oblast A – Karlovy Vary“ 
- 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 526/05/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku: „Pozáruční servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, pro oblast A – Karlovy Vary“

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

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

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda 
- člen: Bc. Pavel Čekan		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: Ing. Václav Živný    	- náhradník: Věra Bartůňková
- člen: Ing. Josef Hora     	- náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Ing. Alena Šalátová	- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Bc. Vlastislav Novák      - náhradník: Mgr. Davidl Steindl, DiS.

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


20. Schválení výsledku části zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Pozáruční servis 
a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje" a zrušení části zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Pozáruční servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 527/05/14

- schvaluje výsledek části zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Pozáruční servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ pro oblast B - Sokolov. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Jan Potužák, IČO 72221232, se sídlem Na Vyhlídce 498/32, PSČ 360 01, Karlovy Vary, s nabídkou cenou za hodinu práce ve výši 250,-- Kč bez DPH.

- schvaluje výsledek části zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Pozáruční servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ pro oblast C - Cheb. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Autoservis Kubík s.r.o., IČO 02142180, se sídlem Střížov 42, PSČ 
350 02, Cheb, s nabídkou cenou za hodinu práce ve výši 300,-- Kč bez DPH.

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Pozáruční servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ pro oblast B – Sokolov s nabídkovou cenou 
za hodinu práce ve výši 250,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Pozáruční servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ pro oblast C – Cheb s nabídkovou cenou za hodinu práce ve výši 300,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- ruší v souladu s ustanovením § 8 4 odst 1 písm e) zákona o veřejných zakázkách část zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Pozáruční servis a údržba vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ pro oblast A – Karlovy Vary

Zodpovídá:
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace


21. Schválení výsledku části zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka zdravotnického materiálu pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 528/05/14

- schvaluje výsledek části zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka zdravotnického materiálu pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“ skupina A. obvazy, obinadla, netkané textilie atd. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče První chráněná dílna s.r.o., IČO 28685521, se sídlem Raisova 769/9, Hradec Králové, s nabídkovou cenou 3.601,-- Kč vč. DPH.

- schvaluje výsledek části zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka zdravotnického materiálu pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“ skupina B. stříkačky, jehly, rukavice, kanyly atd. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče První chráněná dílna s.r.o., IČO 28685521, se sídlem Raisova 769/9, Hradec Králové, s nabídkovou cenou 9.622,-- Kč vč. DPH.

- schvaluje výsledek části zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka zdravotnického materiálu pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“ skupina C. pomůcky pro intenzivní péči atd. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Teleflex Medical s.r.o., IČO 28849809, se sídlem Pražská třída 209, Hradec Králové, s nabídkovou cenou 4.164,-- Kč vč. DPH.

- schvaluje výsledek části zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka zdravotnického materiálu pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“ skupina D. katétry a ostatní. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Lékárna Atrium s.r.o., IČO 26345757, se sídlem ČS Armády 543/29, Hradec Králové, s nabídkovou cenou 965,-- Kč vč. DPH.

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Dodávka zdravotnického materiálu pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“ skupina A. obvazy, obinadla, netkané textilie atd. s nabídkovou cenou 3.601,-- Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Dodávka zdravotnického materiálu pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“ skupina B. stříkačky, jehly, rukavice, kanyly atd. s nabídkovou cenou 9.622,-- Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Dodávka zdravotnického materiálu pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“ skupina C. pomůcky pro intenzivní péči atd. 
s nabídkovou cenou 4.164,-- Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Dodávka zdravotnického materiálu pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“ skupina D. katétry a ostatní s nabídkovou cenou 965,-- Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Zodpovídá:
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace


22. Stipendijní řád střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 529/05/14

- souhlasí s vydáním stipendijního řádu střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, s účinností od 1. září 2014 dle návrhu

- souhlasí s použitím neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu prospěchových stipendií žáků střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelku příspěvkové organizace o usnesení rady kraje

Termín kontroly: 02.06.2014

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


23. Partnerství příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš v projektu „Moderní učitel 21. století“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 530/05/14

- bere na vědomí projektový záměr „Moderní učitel 21. století", jehož nositelem je České vysoké učení technické v Praze, v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Moderní učitel 21. století" ve výši cca 
16.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

- souhlasí s finančním partnerstvím příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš 
v projektu „Moderní učitel 21. století“, přičemž finanční příspěvek bude činit 552.000,-- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Českým vysokým učením technickým v Praze a příspěvkovou organizací Gymnázium a střední odborná škola Aš

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

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

Termín kontroly: 22.09.2014

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


24. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Vodácká Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 531/05/14

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Vodácká Ohře, 
v celkové výši 65.000,-- Kč na spolufinancování projektu „Vodácká stezka Ohře" včetně návrhu smlouvy

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

Termín kontroly: 06.10.2014

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


25. Smlouva o výpůjčce cvičebních strojů v rámci výstavy „Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 532/05/14

- schvaluje smlouvu o výpůjčce cvičebních strojů v rámci výstavy „Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře" ve znění dle návrhu

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

Termín kontroly: 24.11.2014

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


26. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 a 3263/1, 
k.ú. Sokolov ve prospěch společnosti Sokolovská bytová s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 533/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 a 3263/1, k.ú. Sokolov, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, 
pro umístění nadzemního elektronického komunikačního vedení ve prospěch společnosti Sokolovská bytová s.r.o., a to za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem s připočtením DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro elektronické komunikační vedení mezi Karlovarským krajem, (jako stranou povinnou), a společností Sokolovská bytová s.r.o. (jako stranou oprávněnou) 
a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. (jako stavebníkem vynucené překládky vedení)

Termín kontroly: 06.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 






27. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 a 3263/1, 
k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 534/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 a 3263/1, k.ú. Sokolov, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, 
pro uložení vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., a to 
za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem s připočtením DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vedení veřejné komunikační sítě mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČO 60193336, zastoupenou společností ŠINDY a.s., IČO 24126039, se sídlem Dolní Břežany, 5. května 16, PSČ 252 41 (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 06.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


28. Zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 1137/1 a 1137/3 v k.ú. Salajna ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p., ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 535/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti v rámci stavby „Havarijní sesuv silnice III/02111 u obce Salajna" spočívající v právu umístění stavby gabionových zdí, údržby a oprav stavby gabionových zdí a volného přístupu oprávněného za účelem údržby, oprav 
a případné rekonstrukce stavby gabionových zdí ke služebným pozemkům p.p.č. 1137/1 a p.p.č. 1137/3 
o celkové výměře 125 m2 v k.ú. Salajna a obci Dolní Žandov, ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy o zřízení služebnosti mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, IČO 42196451, zastoupenými na základě pověření ze dne 16.12.2013 Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře, se sídlem Dr. Vrbenského 2874/1, PSČ 415 01 Teplice (jako obtížený na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 12.100,-- Kč včetně DPH

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




29. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 1478/9, 1478/10, 1478/12, 1706/6, 1706/7, 1706/8, 1708/7 a části pozemků p.č. 1478/11, 1706/1 v k.ú. Sokolov z majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1478/13, 1480/7, 1481/6, 1481/9, 1481/5, 1631/47, 1631/49 a 1709/3 v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 536/05/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 1478/9 o výměře 249 m2, 1478/10 o výměře 397 m2, 1478/12 o výměře 7 m2, 1706/6 o výměře 36 m2, 1706/7 o výměře 1087 m2, 1706//8 o výměře 19 m2, 1708/7 o výměře 18 m2, část pozemku p.č. 1478/11, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3129-6539/2014 z původního pozemku p.č. 1478/11 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1478/14 o výměře 805 m2 a část pozemku p.č. 1706/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3128-6539/2014 z původního pozemku p.č. 1706/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1706/9 o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, 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 Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku 
p.č. 1478/9 o výměře 249 m2, 1478/10 o výměře 397 m2, 1478/12 o výměře 7 m2, 1706/6 o výměře 36 m2, 1706/7 o výměře 1087 m2, 1706//8 o výměře 19 m2, 1708/7 o výměře 18 m2, části pozemku p.č. 1478/11, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3129-6539/2014 z původního pozemku p.č. 1478/11 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1478/14 o výměře 805 m2 a části pozemku 
p.č. 1706/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3128-6539/2014 z původního pozemku 
p.č. 1706/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1706/9 o výměře 3 m2  v k.ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, 
se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, 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 Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
p.č. 1478/13 o výměře 44 m2, 1480/7 o výměře 245 m2, 1481/6 o výměře 325 m2, 1481/9 o výměře 45 m2, 1481/5 o výměře 141 m2, 1631/47 o výměře 536 m2, 1631/49 o výměře 64 m2 a 1709/3 o výměře 860 m2 v k.ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 
PSČ 356 01 Sokolov, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, 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 Sokolov 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

30. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.č. 218 v k.ú. Háje u Karlových Var

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 537/05/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 218, která byla oddělena geometrickým plánem č. 318-7/2014 z původního pozemku p.č. 218 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 218/2 o výměře 170 m2 v k.ú. Háje u Karlových Var a obci Kolová formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Kolová, se sídlem Kolová č.p. 16, 
PSČ 362 14 Kolová, IČO 00254673, zastoupenou Ing. Václavem Kellnerem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Kolová

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.č. 218, která byla oddělena geometrickým plánem č. 318-7/2014 z původního pozemku 
p.č. 218 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 218/2 o výměře 170 m2 v k.ú. Háje 
u Karlových Var a obci Kolová formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Kolová, se sídlem Kolová č.p. 16, PSČ 362 14 Kolová, IČO 00254673, zastoupenou 
Ing. Václavem Kellnerem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že 
do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Kolová

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

Termín kontroly: 08.09.2014

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


31. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - pozemky 
p.p.č. 1060/2 a 1060/3 v k.ú. Františkovy Lázně a pozemky p.p.č. 444, 446, 447 a 448 v k.ú. Slatina 
u Františkových Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 538/05/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1060/2 o výměře 5 m2 
a p.p.č. 1060/3 o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázně a pozemky p.p.č. 444 o výměře 24 m2, p.p.č. 446 o výměře 34 m2, p.p.č. 447 o výměře 6 m2 a p.p.č. 448 o výměře 10 m2 v k.ú. Slatina 
u Františkových Lázní 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. 1060/2 o výměře 5 m2 a p.p.č. 1060/3 o výměře 1 m2  v k.ú. a obci Františkovy Lázně a pozemky p.p.č. 444 o výměře 24 m2, p.p.č. 446 o výměře 34 m2, p.p.č. 447 o výměře 6 m2 a p.p.č. 448 o výměře 
10 m2 v k.ú. Slatina u Františkových Lázní 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 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


32. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 127/2 
a p.č. 310/2 v k.ú. Hory u Jenišova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 539/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
p.č. 127/2 o výměře 19625 m2 a p.č. 310/2 o výměře 1533 m2 v k.ú. Hory u Jenišova a obci Hory formou darovací smlouvy mezi obcí Hory, se sídlem Hory 47, PSČ 362 11 Jenišov, IČO 49750500, zastoupenou panem Milanem Pokorným, starostou obce (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 obce Hory do vlastnictví Karlovarského kraje

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






33. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z výkupu kovového šrotu příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 540/05/14

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků v celkové výši 32.133,-- Kč příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb, které příspěvková organizace získala při likvidaci neupotřebitelného movitého majetku prodejem kovového šrotu

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


34. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 210/2 v k.ú. Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 541/05/14

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 210/2 v k.ú. Loket z důvodu zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v okolí dotčené dřeviny a zajištění bezpečnosti silničního provozu

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty městu Loket jako protihodnoty za vzniklé náklady spojené 
s kácením

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

Termín kontroly: 24.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


35. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 542/05/14

- souhlasí s úplnou fyzickou ekologickou likvidací šestnácti kusů movitého majetku ve správě třech příspěvkových organizací, a to Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Gymnázia Cheb, dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací MUDr. Romanu Sýkorovi, PhD., řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Ing. Michaelu Rundovi, řediteli Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, RNDr. Ing. Jaroslavu Kočvarovi, řediteli Gymnázia Cheb, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku, dle návrhu

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb

36. Zrušení části usnesení č. RK 321/04/13 ze dne 08.04.2013 - schválení zřízení věcného břemene 
k silničnímu pozemku p.p.č. 1388 v k.ú. Děpoltovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 543/05/14

- zrušuje část dále uvedeného usnesení č. RK 321/04/13 ze dne 08.04.2013 ve znění:

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1388 v k.ú. Děpoltovice, silnice 
č. III/2206 ve prospěch pana Stanislava Sagače, bytem Karlovy Vary, dle geometrického plánu  
č. 392-47/2010 ze dne 18.08.2010 (umístění inženýrských sítí – přípojka vody), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011

Zbývající usnesení č. RK 321/04/13 ze dne 08.04.2013 se nemění.

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


37. Revokace usnesení č. RK 407/04/14 ze dne 7.4.2014 a předložení nového návrhu pro jednání „Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 1082/1 a č. 3520/4, k.ú. Aš, ve vlastnictví města Aš“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 544/05/14

- revokuje usnesení č. RK 407/04/14: 
„Schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojky inženýrských sítí ke stavbě RD“ 
na p.p.č. 1082/1, k.ú. Aš, která je ve vlastnictví města Aše mezi Karlovarským krajem (jako stavebníkem) a městem Aš (jako vlastníkem nemovitosti).“

- schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Přípojky inženýrských sítí ke stavbě RD“ 
na p.p.č. 1082/1 a č. 3520/4, k.ú. Aš, která je ve vlastnictví města Aše, mezi Karlovarským krajem (jako stavebníkem) a městem Aš (jako vlastníkem nemovitosti)

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


38. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 1"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 545/05/14

- schvaluje vyloučení uchazeče
- č. 3: Dušan Diviš
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 1" z důvodu nepředložení nabídky 
dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci a zákoně č. 137/2006 Sb.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Management zvláště chráněných území 
a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Doupovské hory 1". Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 5 - Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 1.689.669,-- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 1.689.669,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností Vodní zdroje Ekonomitor, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 1.689.669,-- Kč včetně DPH, 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 16.06.2014

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


39. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Tisovec a Šibeniční vrch"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 546/05/14

- schvaluje vyloučení uchazeče
- č. 3: Dušan Diviš
- č. 4: Radovan Tomek - Hobby Centrum
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Tisovec a Šibeniční vrch" z důvodu nepředložení nabídek 
dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci a zákoně č. 137/2006 Sb.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Management zvláště chráněných území 
a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Tisovec a Šibeniční vrch". Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 2 - Radomil Filek, s nabídkovou cenou 893.580,77 Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Radomilem Filkem, s nabídkovou cenou 893.580,77 Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Radomilem Filkem, s nabídkovou cenou 893.580,77 Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 16.06.2014

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


40a. „Projekty Karlovarského kraje – cílená výzva D8 - Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 547/05/14

- souhlasí s projektovými záměry projektů Karlovarského kraje „Program podpory zaměstnanosti ohrožených osob na trhu práce v Karlovarském kraji – Zkrácený název Zítra v práci!“, „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji Zkráceny název – „Nestůj a pojď!“ 
a „Společně na trh práce v Karlovarském kraji – „Jedeme dál“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení projektové záměry projektů Karlovarského kraje „Program podpory zaměstnanosti ohrožených osob na trhu práce v Karlovarském kraji – Zkrácený název Zítra v práci!“, „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji Zkráceny název – „Nestůj a pojď!“ a „Společně na trh práce v Karlovarském kraji – „Jedeme dál“

- souhlasí s realizací projektů Karlovarského kraje „Program podpory zaměstnanosti ohrožených osob 
na trhu práce v Karlovarském kraji – Zkrácený název Zítra v práci!“, „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji Zkráceny název – „Nestůj a pojď!“ a „Společně na trh práce v Karlovarském kraji – „Jedeme dál“, s finančním krytím projektů, s předběžným harmonogramem a s aktivitami projektů dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení realizaci projektů Karlovarského kraje „Program podpory zaměstnanosti ohrožených osob na trhu práce v Karlovarském kraji – Zkrácený název Zítra v práci!“, „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji Zkráceny název – „Nestůj a pojď!“ a „Společně na trh práce v Karlovarském kraji – „Jedeme dál“, finanční krytí projektů, předběžný harmonogram a aktivity projektů dle návrhu

- schvaluje zařazení projektových záměrů projektů Karlovarského kraje „Program podpory zaměstnanosti ohrožených osob na trhu práce v Karlovarském kraji – Zkrácený název Zítra v práci!“, „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji Zkráceny název – „Nestůj a pojď!“ 
a „Společně na trh práce v Karlovarském kraji – „Jedeme dál“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- souhlasí s předložením žádostí o poskytnutí dotace pro projekty „Program podpory zaměstnanosti ohrožených osob na trhu práce v Karlovarském kraji – Zkrácený název Zítra v práci!“, „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji Zkráceny název – „Nestůj a pojď!“ 
a „Společně na trh práce v Karlovarském kraji – „Jedeme dál“ do Výzvy pro předkládání grantových projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti, číslo výzvy D8

- pověřuje hejtmana podpisem žádostí o poskytnutí dotace pro projekty „Program podpory zaměstnanosti ohrožených osob na trhu práce v Karlovarském kraji – Zkrácený název Zítra v práci!“, „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji Zkráceny název – „Nestůj a pojď!“ 
a „Společně na trh práce v Karlovarském kraji – „Jedeme dál“

Termín kontroly: 22.09.2014

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


40b. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“
- 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 548/05/14

- 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 Integrovaná střední škola Cheb „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" rozdělenou na část 1 - vybavení autoservisu, část 2 - truhlářské vybavení, část 3 - svářecí technika, část 4 - vybavení vyráběné na zakázku (pracovní a dílenské stoly, svářecí boxy, kovářské výhně), část 5 - stavební úsek a část 6 - měřící a přístrojová technika

- schvaluje seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" rozdělenou na část 1 - vybavení autoservisu, část 2 - truhlářské vybavení, část 3 - svářecí technika, část 4 - vybavení vyráběné na zakázku (pracovní a dílenské stoly, svářecí boxy, kovářské výhně), část 5 - stavební úsek a část 6 - měřící a přístrojová technika

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" rozdělenou na část 1 - vybavení autoservisu, část 2 - truhlářské vybavení, část 3 - svářecí technika, část 4 - vybavení vyráběné na zakázku (pracovní a dílenské stoly, svářecí boxy, kovářské výhně), část 5 - stavební úsek a část 6 - měřící a přístrojová technika

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Bc. Tomáš Mašek		- náhradník: Ing. Dagmar Hronešová 
- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec		- náhradník: Ing. Olga Písecká 
- člen: Ing. Jan Homolka		- náhradník: Brož František

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: MUDr. Jan Svoboda	 	- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: pan Lukáš Pokorný		- náhradník: pan František Jurčák
- člen: Ing. Pavel Paprsek		- náhradník: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec		- náhradník:Mgr. Bc. Tomáš Mašek

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Termín kontroly: 07.07.2014

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


40c. Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje – přednáška pro studenty Gymnázia 
v Karlových Varech na téma Evropský parlament a volby do Evropského parlamentu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 549/05/14

- schvaluje výpůjčku sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro uspořádání přednášky pro studenty Gymnázia v Karlových Varech na téma Evropský parlament a volby do Evropského parlamentu, která 
se bude konat dne 19.05.2014

Termín kontroly: 16.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


40d. Vydání souhlasu o podpoře kraje pro projekty podávané do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 550/05/14

- souhlasí s vydáním Potvrzení o souhlasu s realizací projektu a podporou kraje v rámci výzvy č. D8 vyhlášené v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost u projektových záměrů MAS Sokolovsko o.p.s. a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje

- ukládá náměstkovi hejtmana Bc. Miloslavu Čermákovi podepsat Potvrzení o souhlasu s realizací projektu a podporou kraje v rámci výzvy č. D8

- ukládá odboru sociálních věcí a odboru regionálního rozvoje připomínkovat navržené a další došlé projekty a předložit je poradě vedení dne 19.5.2014 pro odsouhlasení vydání Potvrzení o souhlasu 
s realizací projektu a podporou kraje v rámci výzvy č. D8

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana


40e. Smlouva o provedení posouzení hospodaření nemocnice  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 551/05/14 

- bere na vědomí nabídku společnosti NEXIA AP a.s., Praha 8, jejíž předmětem je provedení posouzení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- schvaluje návrh smlouvy o provedení posouzení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s., 
mezi Karlovarským krajem a společností NEXIA AP a.s., Praha 8

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., poskytnout společnosti NEXIA AP a.s., Praha 8, potřebnou součinnost pro realizaci předmětu plnění smlouvy o provedení posouzení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to v termínech stanovených smlouvou

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

Termín kontroly: 20.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


