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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 20. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. května 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:15 do 11:00 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (odchod v 10:30 hodin), Ing. Valjentová, JUDr. Havel (odchod v 9:32 hodin), Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (8:15 - 10:30 hodin), Ing. Valjentová (10:30 - 11:00 hodin)
Omluveni:		PhDr. Kalaš
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	Ing. Divišová, Ing. Šalátová, Ing. Trantinová, Ing. Stefanovičová 
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.5.2014
RK 553/05/14
2.
Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2014
RK 554/05/14
3.
Návrh na rozdělení příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2014
RK 555/05/14
4.
Poskytnutí finančního příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 2014
RK 556/05/14
5.
Poskytnutí finančního příspěvku městu Ostrov na realizaci nákupu nové cisternové automobilové stříkačky
RK 557/05/14
6.
Zajištění financování obnovy požární techniky jednotky dobrovolných hasičů města Bochov
RK 558/05/14
7.
Opatření k rozvoji zaměstnanosti v Karlovarském kraji
staženo
8.
Rozpočtové změny
RK 559/05/14
9.
Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2013
RK 560/05/14
10.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na vydání publikace Ve stínu Krušných hor - z historie ženských koncentračních táborů Svatava, Kraslice 
a Nová Role
RK 561/05/14
11.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov
RK 562/05/14
12.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově
RK 563/05/14
13.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro osoby 
se zdravotním postižením v Mariánské
RK 564/05/14
14.
Výsledek veřejnosprávní kontroly na místě grantového projektu „Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání“ reg. č. CZ.1.07/1.1.11/03.0014 
u příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice a přijetí opatření 
ke zjištěným nedostatkům
RK 565/05/14
15.
Informace o ukončení projektu a závěrečné vyúčtování projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje, část I. až VI."
RK 566/05/14
16.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov v roce 2014
RK 567/05/14
17.
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary 
a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary
RK 568/05/14
18.
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2013
RK 569/05/14
19.
Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem na dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích 
II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie v letech 2014 - 2015
RK 570/05/14
20.
Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové
RK 571/05/14
21.
Soutěž Vesnice roku 2014 - krajské kolo
RK 572/05/14
22.
Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2014
RK 573/05/14
23.
Projekt Cyklostezka Ohře III, úsek Doubský most - Tašovice - Svatošská 
ulice - Smlouva o spolupráci mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Smlouva 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Karlovy Vary mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary
RK 574/05/14
24.
Krajská příloha za Karlovarský kraj k Národní Strategii inteligentní specializace České republiky 
RK 575/05/14
25.
Odměna ředitelce příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ 
v Chebu, příspěvková organizace, za II. pololetí 2013
RK 576/05/14
26.
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných Karlovarským krajem
RK 577/05/14
27.
Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
RK 578/05/14
28.
„Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o.“ 
- zpracování projektové dokumentace pro objekty v ulici Javorová, Cheb
RK 579/05/14
29.
Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090044197 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v souvislosti s realizací stavby 
v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP ,,PATA" 
v Hazlově, p.o., 1. etapa, část III a 2. etapa"
RK 580/05/14
30.
Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090044203 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v souvislosti s realizací stavby 
v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP ,,PATA" 
v Hazlově, p.o., 1. etapa, část III a 2. etapa"
RK 581/05/14
31.
Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090044883 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v souvislosti s realizací stavby 
v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP ,,PATA" 
v Hazlově, p.o., 1. etapa, část III a 2. etapa"
RK 582/05/14
32.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – volba člena dozorčí rady, volba člena představenstva
RK 583/05/14
33.
Rozšíření sítě výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 584/05/14
34.
Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
RK 585/05/14
35.
Projekt „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ financovaný v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast podpory 3.2 - Služby 
v oblasti veřejného zdraví 1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
na předfinancování realizace projektu 2. Smlouva o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu  
RK 586/05/14
36.
Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s. „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 
bez usnesení
37.
Tisková oprava: Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka medicinálních plynů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 587/05/14
38.
Zvyšování kvality a zabezpečení regionálního školství v Karlovarském kraji 
RK 588/05/14
39.
Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 589/05/14
40.
Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
RK 590/05/14
41.
Poskytnutí odměn k životnímu výročí ředitelům příspěvkových organizací Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 
a Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
RK 591/05/14
42.
Příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí 
a mládeže na rok 2014
RK 592/05/14
43.
Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na realizaci celostátního projektu Machři roku prostřednictvím společnosti Česká hlava Promo s.r.o. 
RK 593/05/14
44.
Informace k podaným odvoláním proti platebním výměrům projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách
RK 594/05/14
45.
Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 
RK 595/05/14
46.
Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 
RK 596/05/14
47.
Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení Střední školy Šenvert - Sokolov“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 
RK 597/05/14
48.
Projekt Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu
RK 598/05/14
49.
Projekt "Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb"
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu a na poskytnutí příspěvku na neuznatelné náklady
RK 599/05/14
50.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro akordeonový orchestr Alexandra Smutného, o.s.
RK 600/05/14
51.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – budovy č.p. 197 na pozemku p.č. 388/3 v k.ú. Olšová Vrata
RK 601/05/14
52.
Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 572/1 v k.ú. Dolní Hraničná z majetku obce Pomezí nad Ohří do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 482/44 a 500/11 v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří
RK 602/05/14
53.
Záměr kraje bezúplatně převést pozemek p.č. 145/2 a části pozemků p.č. 97/1, 373/1, 146, 411/3 v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku Karlovarského kraje 
do majetku obce Vintířov a bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 520/1 
v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku obce Vintířov do majetku Karlovarského kraje 
RK 603/05/14
54.
Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 389 v k.ú. Třebeň
RK 604/05/14
55.
Záměr kraje prodat nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.č. 4104/7 a 4110/1 v k.ú. Sokolov
RK 605/05/14
56.
Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 2178/2 v k.ú. Cheb v majetku Karlovarského kraje
RK 606/05/14
57.
Schválení nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV, s.r.o., schválení nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., a schválení dohody o zrušení nájemní smlouvy M 062/2006 uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.
RK 607/05/14
58.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k p.p.č. 3263/1, k.ú. Sokolov 
ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
RK 608/05/14
59.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva 
o právu provést stavbu k p.p.č. 1083/3, 1083/19, 1086, 1090/2, vše 
v k.ú. Drahovice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
RK 609/05/14
60.
Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 1963 a p.p.č. 1964, k.ú. Hazlov 
ve vlastnictví obce Hazlov - sjezd na pozemek
RK 610/05/14
61.
Přeložka STL plynovodu - č. stavby: 8800071494 na pozemcích p.p.č. 2688/1 
a 2688/2 v k.ú. Cheb - RWE GasNet, s.r.o.
RK 611/05/14
62.
Zrušení usnesení č. RK 342/03/14 ze dne 24.03.2014 a č. RK 1201/11/13 ze dne 18.11.2013 – Prodej pozemku p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí 
je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice. Schválení výpůjčky pozemku p.p.č. 6850 
a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice
RK 612/05/14
63.
Revokace usnesení č. RK 58/01/14 ze dne 16.01.2014 a předložení nového návrhu pro jednání - Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování přepravního kontejneru ve správě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace ČR - Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje 
RK 613/05/14
64.
Výpůjčka zasedací místnosti 220 na budově „B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje – kazuistický seminář s Krajskými pobočkami Úřadu práce
RK 614/05/14
65.
Udělení plné moci řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace
RK 615/05/14
66.
Vyjádření k oznámení záměru „Skládka Činov – biodegradační plocha“ podle 
§ 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
RK 616/05/14
67.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na vydávání mysliveckého zpravodaje pro rok 2014
RK 617/05/14
68.
Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2014
RK 618/05/14
69.
Dodatek č. 1 pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství
RK 619/05/14
70.
Informace o vodohospodářských projektech zařazených v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 
RK 620/05/14
71a)
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Gymnázium Ostrov - vybavení ICT" příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
RK 621/05/14
71b)
Zrušení pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje v Horní Blatné
RK 622/05/14
71c)
Smlouva o partnerství uzavřená mezi Západočeskou univerzitou v Plzni 
a Karlovarským krajem
RK 623/05/14














PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Bc. Miloslav Čermák v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   

























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- JUDr. Martina Havla


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
	
bod č. 71a)	Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Gymnázium 
Ostrov - vybavení ICT" příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

bod č. 71b)	Zrušení pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 
v Horní Blatné

bod č. 71c)	Smlouva o partnerství uzavřená mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Karlovarským krajem

Staženo z programu:

bod č. 7)	Opatření k rozvoji zaměstnanosti v Karlovarském kraji


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.5.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 553/05/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.5.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 554/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje 
dle přiložených rozpisů

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



3. Návrh na rozdělení příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 555/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí investičního 
a neinvestičního příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přílohy

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


4. Poskytnutí finančního příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 556/05/14

- souhlasí s poskytnutím příspěvku a předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje, ve výši 200.000,-- Kč pro rok 2014

- ukládá ekonomickému odboru zajistit dofinancování poskytnutí příspěvku na podporu činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajského sdružení hasičů Karlovarského kraje, ve výši 200.000,-- Kč 
pro rok 2014, navýšením rozpočtu odboru bezpečnosti a krizového řízení o částku 200.000,-- Kč

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


5. Poskytnutí finančního příspěvku městu Ostrov na realizaci nákupu nové cisternové automobilové stříkačky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 557/05/14

- ukládá ekonomickému odboru zajistit dofinancování obnovy požární techniky pro město Ostrov, navýšením rozpočtu odboru bezpečnosti a krizového řízení o částku 1.000.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvku a předložený návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu při zajištění nákupu nové cisternové automobilové stříkačky pro město Ostrov ve výši 1.000.000,-- Kč

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


6. Zajištění financování obnovy požární techniky jednotky dobrovolných hasičů města Bochov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 558/05/14

- ukládá ekonomickému odboru zajistit dofinancování obnovy požární techniky pro město Bochov navýšením rozpočtu odboru bezpečnosti a krizového řízení o částku 1.000.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí dotace z rozpočtu kraje městu Bochov na obnovu požární techniky ve výši 1.000.000,-- Kč

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


7. Opatření k rozvoji zaměstnanosti v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


8. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 559/05/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 164/2014
 
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 558.673,-- Kč z titulu přijetí 1. části neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II. (OP LZZ XI.) 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 
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši ± 116.580,-- Kč k zajištění mzdových výdajů projektu

Rozpočtovou změnu č. 165/2014

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 119.000,-- Kč. Jedná 
se o neinvestiční příspěvek pro organizaci Středisko pro ranou péči Plzeň o.p.s., na poskytování sociální služby rané péče v Karlovarském kraji.

Rozpočtovou změnu č. 166/2014

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 138.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary ve výši 41.000,-- Kč na realizaci projektu „Digitalizace seznamů lázeňských hostů 
v Karlových Varech VIII. etapa“ (program VISK 7). Dále pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary v celkové výši 97.000,-- Kč, z toho částku ve výši 50.000,-- Kč na realizaci projektu „Vzdělávání knihovníků 
v Karlovarském kraji 2014“ (podprogram VISK 2) a částku 47.000,-- Kč na realizaci projektu „Obohacování vybraných záznamů článků zobrazených v ANL + o jmenná a věcná metadata“ (podprogram VISK 9/I).

Rozpočtovou změnu č.  167/2014 

- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům v celkové výši 
± 200.000,-- Kč, a to příjemcům: Římskokatolická farnost Toužim ve výši 50.000,-- Kč, Michal Krul, Antonín Kreissl ve výši 100.000,-- Kč a Kanonie premonstrátů Teplá ve výši 50.000,-- Kč. Jedná 
se o změnu charakteru poskytovaných příspěvků z neinvestičních na investiční v rámci dotačního titulu „Obnovy kulturních památek a památkově hodnotných objektů“.

Rozpočtovou změnu č.  168/2014

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 35.000,-- Kč pro občanské sdružení Vodácká Ohře jako neinvestiční příspěvek na úhradu části výdajů při spolufinancování projektu „Vodácká stezka Ohře“

Rozpočtovou změnu č.  169/2014

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v částce 
± 10.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro občanské sdružení Vodácká Ohře na úhradu části výdajů při spolufinancování projektu „Vodácká stezka Ohře“.

Rozpočtovou změnu č. 170/2014

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 40.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro obec Valeč na pořádání akce „Oslavy 500. výročí jmenování Valče městečkem“.

Rozpočtovou změnu č. 171/2014

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 100.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s volbami 
do Evropského parlamentu

Rozpočtovou změnu č. 172/2014

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 v celkové částce ± 500.000,-- Kč. Jedná 
se o změnu charakteru ze schválené investiční dotace na neinvestiční pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnickou školu Žlutice.

Rozpočtovou změnu č. 173/2014

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 11.150,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro obecní školu Karlovarského kraje Základní školu Marie Curie-Sklodowské a mateřskou školu Jáchymov. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci rozvojového programu „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců 
z třetích zemí“ na rok 2014.

Rozpočtovou změnu č. 174/2014

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 10.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro obecní školu Karlovarského kraje Základní uměleckou školu Sokolov na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí a reprezentací Karlovarského kraje na 8. ročníku celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“. 

Rozpočtovou změnu č. 175/2014

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro město Sokolov na podporu akce „Olympijský den mládeže“. 

Rozpočtovou změnu č. 176/2014

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 30.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvky pro společnost bit cz training, s.r.o., na částečné pokrytí výdajů souvisejících s udržitelností projektů „Správná volba oboru – začátek dobré kariéry“ 
ve výši 15.000,-- Kč a projektu „Správná volba oboru jako začátek dobré kariéry“ ve výši 15.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 177/2014

- přesun  rozpočtových  prostředků ve výši ± 80.000,-- Kč z rozpočtu Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje  z důvodu pokrytí plnění nároků plynoucích z dohody konané mimo pracovní poměr

Rozpočtovou změnu č.  178/2014

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 8.158,-- Kč z rozpočtu odboru projektového řízení 
a informatiky do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady doplatku na vypracování znaleckého posudku na funkčnost systému „ Portál úředníka “

Rozpočtovou změnu č. 179/2014

- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky v rámci závěrečného vyúčtování ve výši 170.422,11 Kč (neinvestiční prostředky) projektu Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, realizovaného ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 336/15 v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II.

Rozpočtovou změnu č.  180/2014

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek na úhradu části výdajů při spolufinancování projektu „Děti, mládež a kultura“.

Rozpočtovou změnu č.  181/2014   

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektu: „Knihovnické služby pro handicapované občany 2014“

Rozpočtovou změnu č. 182/2014

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.752,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary jako nevyčerpané prostředky projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3103 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 183/2014

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.432,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Mateřská škola Kynšperk nad Ohří jako vratka prostředků za rok 2013. Jedná se o vratku přeplatku na sociálním pojištění. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 184/2014

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.089.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 č.j. MSMT-13226-13/2014 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje 
v částce 160.000,-- Kč a obecní školy Karlovarského kraje v částce 929.000,-- Kč (seznam škol 
je přílohou důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 185/2014

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 60.500,-- Kč z kapitoly příspěvky cizím subjektům 
do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu marketingových aktivit v rámci projektu Burgenstrasse

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 186/2014

- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 20.174.385,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic na úhradu:
- právních služeb ve výši 642.857,-- Kč za zpracování odvolání proti platebním výměrům za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektů Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji a II. etapa financovaných v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Severozápad
- odvodů za porušení rozpočtové kázně ve výši 19.531.528,-- Kč na základě vystavených platebních výměrů od Úřadu regionální rady NUTS II Severozápad

Rozpočtovou změnu č. 187/2014

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 985.700,-- Kč, nad rámec schváleného rozpočtu pro rok 2014, Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje k navýšení neuznatelných výdajů projektu Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Rozpočtovou změnu č.  188/2014 

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 500.000,-- Kč k zajištění realizace projektu: „Lázně Kyselka – restaurování kamenných prvků fasády pavilonu Ottova pramene“

Rozpočtovou změnu č. 190/2014

- změna charakteru rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční ve výši ± 1.569.975,-- Kč 
v rámci schváleného rozpočtu Odboru projektového řízení a informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu financování projektu „Archivace elektronické pošty“ 


Rozpočtovou změnu č. 191/2014

- zapojení volných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 9.680.000,-- Kč  do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 k zajištění posílení prostředků na platy a zákonné odvody na pojistné pro některé příspěvkové organizace Karlovarského kraje (seznam škol je přílohou důvodové zprávy)

Termín kontroly: 07.07.2014

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


9. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 560/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2013, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 takto:
-	Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 18, sl. 5)		         	5 014 089 645,42 Kč
-	Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 23, sl. 5)		       	4 977 298 115,59 Kč
-	Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 24, sl. 5)     	       	 	     36 791 529,83 Kč
-	Fin. vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 11, řádek 9, sl. 4)   	          518 149,32 Kč
-	Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 25) 	     	 	1 140 369 875,04 Kč
	Z toho: 
-	Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 26) 	        	  	   965 863 401,29 Kč
-	Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 107) 	          		   174 506 473,75 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 965 863 401,29 Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 27 až 106

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení volných finančních prostředků ve výši 174 506 473,75 Kč dle tabulky č. 2

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení účetní závěrku Karlovarského kraje za rok 2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na vydání publikace Ve stínu Krušných hor - z historie ženských koncentračních táborů Svatava, Kraslice a Nová Role

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 561/05/14

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro PhDr. Vladimíra Bružeňáka ve výši 30.000,-- Kč na vydání publikace Ve stínu Krušných hor - z historie ženských koncentračních táborů Svatava, Kraslice a Nová Role

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a PhDr. Vladimírem Bružeňákem ve výši 30.000,-- Kč dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


11. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 562/05/14

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 435.502,-- Kč příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na vybavení nově rekonstruovaných sálů expozice Muzea Sokolov, dokončení sálů věnovaných D. Friedmannovi, zkvalitnění expozice a areálu v Hornickém muzeu Krásno

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 563/05/14

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 100.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově 
na zakoupení konvektomatu

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


13. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 564/05/14

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 400.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 1.360.000,-- Kč příspěvkové organizace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské na:
-	nákup sprchového lůžka (cca 140.000,-- Kč)
-	úpravy č.p. 10 - příprava domácností pro imobilní klienty (cca 300.000,-- Kč)
-	rekonstrukce osobního výtahu (cca 920.000,-- Kč)

Zodpovídá:
Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace



14. Výsledek veřejnosprávní kontroly na místě grantového projektu „Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání“ reg. č. CZ.1.07/1.1.11/03.0014 u příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 565/05/14

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly grantového projektu „Modernizací odborné výuky 
ke kvalitnímu vzdělání“ reg. č. CZ.1.07/1.1.11/03.0014 u příjemce dotace Střední lesnické školy Žlutice provedené odborem kontroly na místě Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR

- ukládá příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice povinnost odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 504 851,20 Kč

- ukládá odboru ekonomickému realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně

Termín kontroly: 18.08.2014

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


15. Informace o ukončení projektu a závěrečné vyúčtování projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje, část I. až VI."

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 566/05/14

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o ukončení projektu 
a závěrečném vyúčtování projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje, 
část I. až VI."

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


16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 567/05/14

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Karlovarskému kraji 
na zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov v roce 2014, dle návrhu

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


17. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 568/05/14

- schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o nájmu podniku – letiště Karlovy Vary a o provozování civilního mezinárodního veřejného letiště Karlovy Vary dle návrhu

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zajistit vložení podepsaného Dodatku č. 10 
do sbírky listin společnosti vedené u Krajského soudu v Plzni a zveřejnit tento úkon v Obchodním věstníku

Termín kontroly: 07.07.2014

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


18. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 569/05/14

- bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2013

Termín kontroly: 08.09.2014

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


19. Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem 
na dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie v letech 2014 - 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 570/05/14

- schvaluje seznam projektů a investičních akcí na silnicích II. a III. třídy určených k předfinancování 
na základě Smlouvy o úvěru č. 99006992743:
1.	II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb
2.	II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín
3.	II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa
4.	III/21047Modernizace silnice Nejdek – Pernink
	III/21047 Rekonstrukce silnice Nejdek – Oldřichov

III/21047 Rekonstrukce silnice Oldřichov – žel. podjezd
III/21047 Rekonstrukce silnice žel. přejezd - Pernink
5.	Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje
	III/21041 Statické zajištění silnice Rotava, II. etapa

II/210 Statické zajištění silnice Vítkov
III/21036 a III/21042 Statické zajištění silnice Boučí – Oloví
III/00635 Opěrné zdi Loket - serpentiny
III/2187 Statické zajištění silnice Stříbrná
III/22127 Statické zajištění silnice Velichov
Modernizace mostu ev. č. 210-015 Mnichov
Modernizace mostu ev. č. 2204-1 Děpoltovice
Modernizace mostu ev. č. 193-004 Borek
Modernizace mostu ev. č. 21410-2 Stebnice
Modernizace mostu ev. č. 210-004 Klášter Teplá
Modernizace mostu ev. č. 21310-1 Nový Drahov
6.	Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – III. etapa
	III/2098 Modernizace silnice – průtah Loučky

II/226 Modernizace silnice Žlutice – Chyše
II/210 Modernizace silnice Dolní Nivy – Jindřichovice
II/217 Modernizace silnice Aš – Hranice, II. etapa
II/221 Modernizace silnice – průtah Potůčky
II/209 Modernizace silnice Chodov, ul. Nejdecká

Termín kontroly: 07.07.2014

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


20. Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 571/05/14

- bere na vědomí Územní studii přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla 
a Mírové

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Územní studii přeložky silnice II. třídy 
č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

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


21. Soutěž Vesnice roku 2014 - krajské kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 572/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí a rozdělení finančních odměn pro jednotlivá ocenění dle návrhu

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


22. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 573/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Dolní Žandov ve výši 200.000,-- Kč, obec Libá 
ve výši 490.000,-- Kč, město Kynšperk nad Ohří ve výši 100.000,-- Kč, obec Sadov ve výši 85.000,-- Kč, obec Královské Poříčí ve výši 120.000,-- Kč, město Žlutice ve výši 150.000,-- Kč, svazek obcí 
Náš Region ve výši 108.000,-- Kč, obec Pomezí nad Ohří ve výši 200.000,-- Kč, Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova ve výši 99.000,-- Kč, město Mariánské Lázně ve výši 1.800.000,-- Kč 
a pro Loketské městské lesy ve výši 141.000,-- Kč

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


23. Projekt Cyklostezka Ohře III, úsek Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice - Smlouva 
o spolupráci mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Karlovy Vary mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 574/05/14

- schvaluje Smlouvu o spolupráci, projekt ROP Cyklostezka Ohře III, Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem, dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci, projekt ROP Cyklostezka Ohře III, Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Smlouvu o spolupráci, projekt 
ROP Cyklostezka Ohře III, Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Smlouvy o spolupráci, projekt ROP Cyklostezka Ohře III, Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem, dle návrhu

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Karlovy Vary, projekt ROP Cyklostezka Ohře III, Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary 
a Karlovarským krajem, dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Karlovy Vary, projekt 
ROP Cyklostezka Ohře III, Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Karlovy Vary, projekt ROP Cyklostezka Ohře III, Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu města Karlovy Vary, projekt ROP Cyklostezka Ohře III, Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem, dle návrhu

Termín kontroly: 22.09.2014

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


24. Krajská příloha za Karlovarský kraj k Národní Strategii inteligentní specializace České republiky 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 575/05/14

- bere na vědomí 
a)	informace o přípravě akčního plánu a projektových fiší v rámci přípravy prvních projektů a aktivit  	za účelem realizace strategie inteligentní specializace v Karlovarském kraji
b)	informace k implementaci strategie inteligentní specializace v Karlovarském kraji

- souhlasí se zněním Krajské přílohy za Karlovarský kraj k Národní Strategii inteligentní specializace České republiky dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Krajskou přílohu za Karlovarský kraj 
k Národní Strategii inteligentní specializace České republiky dle návrhu

Termín kontroly: 22.09.2014

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


25. Odměna ředitelce příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, za II. pololetí 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 576/05/14

- schvaluje výši odměny ředitelce příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, za II. pololetí 2013 v částce dle návrhu

Termín kontroly: 04.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


26. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 577/05/14

- souhlasí s účinností od 1. července 2014 se změnou zřizovacích listin příspěvkových organizací 
v sociální oblasti zřizovaných Karlovarským krajem spočívající ve změně obsahu pod čl. V. Vymezení majetku organizace a změny přílohy č. 2

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit s účinností od 1. července 2014 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných Karlovarským krajem spočívající ve změně obsahu pod čl. V. Vymezení majetku organizace a změny přílohy č. 2

- ukládá odboru sociálních věcí připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 






27. Dodatek č. 1 ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 578/05/14

- schvaluje navýšení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014 v celkové výši 88.080,-- Kč dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014 dle návrhu

Termín kontroly: 04.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


28. „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o.“ - zpracování projektové dokumentace pro objekty v ulici Javorová, Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 579/05/14

- souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace pro objekty v Javorové ulici, Cheb, v rámci projektu "Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 
3. etapa" v termínu před vydáním Registračního listu akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

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


29. Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090044197 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP ,,PATA" v Hazlově, p.o., 1. etapa, část III a 2. etapa"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 580/05/14

- schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090044197 mezi Karlovarským krajem 
a RWE GasNet, s.r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného distribuční soustavě č. 320090044197 
mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 
č. 320090044197 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., dle návrhu

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





30. Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090044203 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP ,,PATA" v Hazlově, p.o., 1. etapa, část III a 2. etapa"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 581/05/14

- schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090044203 mezi Karlovarským krajem 
a RWE GasNet, s.r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného distribuční soustavě č. 320090044203 
mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 
č. 320090044203 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., dle návrhu

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


31. Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě č. 320090044883 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., v souvislosti s realizací stavby v rámci projektu ,,Investiční podpora procesu transformace DOZP ,,PATA" v Hazlově, p.o. 1. etapa, část III a 2. etapa"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 582/05/14

- schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090044883 mezi Karlovarským krajem 
a RWE GasNet, s.r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného distribuční soustavě č. 320090044883 
mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě 
č. 320090044883 mezi Karlovarským krajem a RWE GasNet, s.r.o., dle návrhu

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


32. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – volba člena dozorčí rady, volba člena představenstva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 583/05/14

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

- volí v souladu s článkem 9, bodem 9.3 písm. c) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., člena dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:

-	Petra Martínka

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., uzavřít s členem dozorčí rady smlouvu 
o výkonu funkce člena dozorčí rady

- volí v souladu s článkem 9, bodem 9.3 písm. n) stanov Karlovarské krajské nemocnice a.s., člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to:

-	Ing. Dagmar Divišovou

- 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 orgánech společnosti do obchodního rejstříku

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, člen představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


33. Rozšíření sítě výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 584/05/14

- bere na vědomí informaci o síti výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, v Karlovarském kraji

- schvaluje rozšíření sítě výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, o výjezdovou základnu v Lubech

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


34. Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 585/05/14

- souhlasí s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením 
§ 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 11 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace, 
dle předloženého návrhu

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


35. Projekt „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ financovaný v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví 
1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  
2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 586/05/14

- projednala Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 12.856.250,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 12.856.250,-- Kč

- projednala Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s“ mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 2.268.750,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 2.268.750,-- Kč

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


36. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s. „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, Prioritní 
osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura  v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


37. Tisková oprava: Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka medicinálních plynů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 587/05/14

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: Bc. Pavel Čekan
- člen: MUDr. Oldřich Vastl       	- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: Ing. Václav Živný    		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Bohuslava Hajská     		- náhradník: Věra Bartůňková
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Mgr. Miloš Kukačka, DiS. 	- náhradník: Bc. Vlastislav Novák

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


38. Zvyšování kvality a zabezpečení regionálního školství v Karlovarském kraji 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 588/05/14

- bere na vědomí materiál "Opatření ke zvyšování kvality a zabezpečení regionálního školství 
v Karlovarském kraji" dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení materiál "Opatření ke zvyšování kvality a zabezpečení regionálního školství v Karlovarském kraji" dle návrhu

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

Termín kontroly: 07.07.2014

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 589/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. září 2014 zrušení mateřské školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola 
a praktická škola Karlovy Vary, a příslušnou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. září 2014 změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary 
na Základní škola a střední škola Karlovy Vary, a příslušnou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. září 2014 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem spočívající v nahrazení původního textu bodu 4 „Vymezení majetku organizace" textem dle přílohy včetně vydání dodatků dle návrhu

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

Termín kontroly: 07.07.2014

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






40. Jmenování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 590/05/14

- bere na vědomí skutečnost, že následujícím ředitelům příspěvkových organizací v souladu 
s ustanovením Čl. II bod 5. písm. a) zákona č. 472/2011Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, končí výkon práce na daném pracovním místě dnem 31. července 2014

Ing. Bc. Markéta Šlechtová, Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
Mgr. Hana Švejstilová, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
RNDr. Jiří Widž, Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
Mgr. Pavel Janus, Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Mgr. Petr Pitra, Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
Mgr. Libuše Hoyerová, Dětský domov Plesná

- bere na vědomí zápisy o průběhu konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových organizací

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
Dětský domov Plesná
Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

- jmenuje Ing. Bc. Markétu Šlechtovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary s účinností od 1. srpna 2014, a to na dobu určitou 
do 31. července 2020

- jmenuje Mgr. Hanu Švejstilovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary s účinností od 1. srpna 2014, 
a to na dobu určitou do 31. července 2020

- jmenuje RNDr. Jiřího Widže na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov 
a Krajské vzdělávací centrum s účinností od 1. srpna 2014, a to na dobu určitou do 31. července 2020

- jmenuje Mgr. Pavla Januse na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov s účinností od 1. srpna 2014, a to na dobu určitou po dobu uvolnění PaedDr. Josefa Novotného pro výkon veřejných funkcí, nejpozději do 31. července 2020

- jmenuje Mgr. Petra Pitru na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou s účinností od 1. srpna 2014, a to na dobu určitou do 31. července 2020

- jmenuje Mgr. Libuši Hoyerovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Dětský domov Plesná s účinností od 1. srpna 2014, a to na dobu určitou do 31. července 2020

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle přílohy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnami 
v obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací a změnami v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s přípravou a organizací konkursního řízení

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

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


41. Poskytnutí odměn k životnímu výročí ředitelům příspěvkových organizací Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary a Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 591/05/14

- schvaluje poskytnutí odměny Mgr. Bohuslavu Peroutkovi, řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, a Mgr. Michalu Vachovcovi, řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, u příležitosti životního výročí ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměn

Termín kontroly: 04.08.2014

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


42. Příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 592/05/14

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů 
v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže právnickým osobám vykonávajícím činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarský krajem v celkové výši 149.990,-- Kč dle přílohy č. 1 včetně uzavření smluv

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků 
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi 
v celkové výši 300.010,-- Kč dle přílohy č. 2 včetně uzavření smluv

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

Termín kontroly: 20.10.2014

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


43. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na realizaci celostátního projektu Machři roku prostřednictvím společnosti Česká hlava Promo s.r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 593/05/14

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisů rady kraje č. PR 01/2014 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na realizaci celostátního projektu Machři roku prostřednictvím společnosti Česká hlava Promo s.r.o., v celkové ceně cca 1.000.000,-- Kč včetně DPH s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré kroky související 
s realizací celostátního projektu Machři roku prostřednictvím společnosti Česká hlava Promo s.r.o.

Termín kontroly: 10.11.2014

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


44. Informace k podaným odvoláním proti platebním výměrům projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 594/05/14

- bere na vědomí informaci o doručených rozhodnutích o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu uhradit zbylou část odvodu ve výši 25,16 Kč ve lhůtě do 10.6.2014

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši 25,16 Kč a dosud nevyměřeného penále 
do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách

- 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


45. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 595/05/14

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci

- ukládá Mgr. Bohuslavu Peroutkovi, řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel příspěvkové organizace Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary


46. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 596/05/14

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci

- ukládá Mgr. Iloně Medunové, ředitelce Střední školy živnostenské, příspěvková organizace, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 08.09.2014

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


47. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení Střední školy Šenvert - Sokolov“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 597/05/14

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení Střední školy Šenvert - Sokolov“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí tuto informaci

- ukládá Mgr. Iloně Medunové, ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 08.09.2014

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


48. Projekt Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 598/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 
"Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným" uzavřenou 
s Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, IČO 72053801, v předloženém znění 

- Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu "Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným" uzavřenou s Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, IČO 72053801, v předloženém znění

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál k projednání zastupitelstva kraje, předložit smlouvy k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje a zajistit další činnosti ze smluv vyplývající

Termín kontroly: 18.08.2014

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


49. Projekt "Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb"
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu a na poskytnutí příspěvku na neuznatelné náklady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 599/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu "Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/10, Cheb" uzavřenou s Galerií 4 - Galerií fotografie, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, IČO 00074268, v předloženém znění

- Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu "Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/10, Cheb" a na poskytnutí příspěvku na neuznatelné výdaje projektu uzavřenou s Galerií 4 - Galerií fotografie, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, IČO 00074268, v předloženém znění

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení navýšení neuznatelných výdajů projektu o položky za stavební dozor, autorský dozor, administraci projektu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál k projednání zastupitelstvem kraje a předložit smlouvy k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje a zajistit další činnosti ze smluv vyplývající

Termín kontroly: 18.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace


50. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro akordeonový orchestr Alexandra Smutného, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 600/05/14

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli "Akordeonový orchestr Alexandra Smutného, o.s." ve výši 100.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s koncertním turné 
v Mexiku

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušnou smlouvu 
o poskytnutí příspěvku, předložit ji hejtmanovi k podpisu a zajistit další činnosti ze smlouvy vyplývající

Termín kontroly: 22.09.2014

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


51. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – budovy č.p. 197 na pozemku p.č. 388/3 v k.ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 601/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí budovy č.p. 197 (jiná stavba) na pozemku p.č. 388/3 v k.ú. Olšová Vrata formou kupní smlouvy mezi Aeroklubem Karlovy Vary, o.s., se sídlem K Letišti 197, 360 01 Karlovy Vary – Olšová Vrata, IČO 00 51 93 32, zastoupeným předsedou Tomášem Rotou (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 4.600.000,-- Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 1.300.000,-- Kč bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy, druhá část kupní ceny ve výši 1.100.000,-- Kč bude zaplacena nejpozději do 30.09.2015, třetí část kupní ceny ve výši 1.100.000,-- Kč bude zaplacena nejpozději do 30.09.2016, zbylá část kupní ceny ve výši 1.100.000,-- Kč bude zaplacena nejpozději do 30.09.2017, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví města Aeroklubu Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


52. Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 572/1 v k.ú. Dolní Hraničná z majetku obce Pomezí 
nad Ohří do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 482/44 a 500/11 v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 602/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 572/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 218-49/2013 z původního pozemku p.p.č. 572/1 a označena původním parcelním číslem jako pozemek 572/1 o výměře 2326 m2 v k.ú. Dolní Hraničná a obci Pomezí nad Ohří formou darovací smlouvy mezi obcí Pomezí nad Ohří, se sídlem Pomezí nad Ohří č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730, zastoupenou panem Radkem Tlačilem, 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 předmětnou nemovitou věc z vlastnictví obce Pomezí nad Ohří do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 482/44 o výměře 103 m2 
a p.p.č. 500/11 o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pomezí nad Ohří, se sídlem Pomezí nad Ohří č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730, zastoupenou panem Radkem Tlačilem, 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 majetku obce Pomezí nad Ohří

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 482/44 o výměře 103 m2 a p.p.č. 500/11 o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pomezí nad Ohří, 
se sídlem Pomezí nad Ohří č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730, zastoupenou panem Radkem Tlačilem, 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 majetku obce Pomezí nad Ohří

- 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


53. Záměr kraje bezúplatně převést pozemek p.č. 145/2 a části pozemků p.č. 97/1, 373/1, 146, 411/3 
v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Vintířov a bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 520/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku obce Vintířov do majetku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 603/05/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.č. 145/2 o výměře 25 m2, část pozemku p.č. 97/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 554-570/2010 z původního pozemku p.č. 97/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 97/4 o výměře 130 m2, část pozemku p.č. 373/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 620-6625/2013 z původního pozemku p.č. 373/1 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 373/3 o výměře 590 m2, část pozemku p.č. 146, která byla oddělena geometrickým plánem č. 597-891/2013 z původního pozemku p.č. 146 a označena jako jeho díl "d" o výměře 176 m2 a část pozemku p.č. 411/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 597-891/2013 z původního pozemku p.č. 411/3 a označena jako jeho díl "a" o výměře 108 m2, vše 
v k.ú. Vintířov u Sokolova a obci Vintířov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Vintířov, se sídlem Vintířov č.p. 62, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259641, zastoupenou panem Jiřím Ošeckým, 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 majetku obce Vintířov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.č. 145/2 o výměře 25 m2, části pozemku p.č. 97/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 554-570/2010 z původního pozemku p.č. 97/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 97/4 o výměře 130 m2, části pozemku p.č. 373/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 620-6625/2013 z původního pozemku p.č. 373/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 373/3 o výměře 590 m2, části pozemku p.č. 146, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 597-891/2013 z původního pozemku p.č. 146 a označena jako jeho díl "d" o výměře 176 m2 a části pozemku p.č. 411/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 597-891/2013 z původního pozemku p.č. 411/3 a označena jako jeho díl "a" o výměře 108 m2, vše v k.ú. Vintířov u Sokolova a obci Vintířov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Vintířov, se sídlem Vintířov č.p. 62, Chodov PSČ 357 35, IČO 00259641, zastoupenou panem Jiřím Ošeckým, 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 majetku obce Vintířov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 520/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 597-891/2013 z původního pozemku p.č. 520/1 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 520/11 o výměře 145 m2 v k.ú. Vintířov 
u Sokolova a obci Vintířov, formou darovací smlouvy mezi obcí Vintířov, se sídlem Vintířov č.p. 62, Chodov PSČ 357 35, IČO 00259641, zastoupenou panem Jiřím Ošeckým, 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 předmětnou nemovitou věc z vlastnictví obce Vintířov 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


54. Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 389 
v k.ú. Třebeň

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 604/05/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 389, která byla oddělena geometrickým plánem č. 205-113/2013 z původního pozemku p.p.č. 389 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 389/4 o výměře 60 m2 v k.ú. a obci Třebeň, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Antonínem Kovalíkem a Marií Kovalíkovou, oba bytem Třebeň č.p. 15, Třebeň, PSČ 351 34 a manželi Alexandrem Leškem a Marií Leškovou, oba bytem Třebeň č.p. 15, Třebeň, PSČ 351 34 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 12.000,-- Kč, 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc 
z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví ve výši 1/2 manželům Kovalíkovým 
a 1/2 manželům Leškovým, kdy každý z manželů nabývá svůj podíl nemovité věci do společného jmění manželů

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku p.p.č. 389, která byla oddělena geometrickým plánem č. 205-113/2013 z původního pozemku p.p.č. 389 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 389/4 o výměře 60 m2 v k.ú. a obci Třebeň, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Antonínem Kovalíkem a Marií Kovalíkovou, oba bytem Třebeň č.p. 15, Třebeň, PSČ 351 34 a manželi Alexandrem Leškem a Marií Leškovou, oba bytem Třebeň č.p. 15, Třebeň, PSČ 351 34 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 12.000,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví ve výši 1/2 manželům Kovalíkovým a 1/2 manželům Leškovým, kdy každý z manželů nabývá svůj podíl nemovité věci do společného jmění manželů

- 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: 20.10.2014

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


55. Záměr kraje prodat nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.č. 4104/7 
a 4110/1 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 605/05/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.č. 4104/7, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3179-1858/2013 z původního pozemku p.č. 4104/7 a označena jako jeho díl "b" o výměře 1 m2 a část pozemku p.č. 4110/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem 
č. 3179-1858/2013 z původního pozemku p.č. 4110/1 a označena jako jeho díl "a" o výměře 75 m2 v k.ú. 
a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Radkem Makarem, trvale bytem Stará Ovčárna č.p. 46, Sokolov, PSČ 356 01 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 38.430,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat 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 pana Radka Makara

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku p.č. 4104/7, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3179-1858/2013 z původního pozemku p.č. 4104/7 
a označena jako jeho díl "b" o výměře 1 m2 a části pozemku p.č. 4110/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem č. 3179-1858/2013 z původního pozemku p.č. 4110/1 a označena jako jeho díl "a" o výměře 75 m2 v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající 
na straně jedné) a panem Radkem Makarem, trvale bytem Stará Ovčárna č.p. 46, Sokolov, PSČ 356 01 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 38.430,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat 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 pana Radka Makara

- 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: 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. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 2178/2 v k.ú. Cheb v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 606/05/14

- schvaluje zamítnutí žádosti paní Heleny Lindové, bytem Cheb, ze dne 08.04.2014, o prodej části pozemku p.p.č. 2178/2 o výměře cca 450 m2 v k.ú. Cheb v majetku Karlovarského kraje

Termín kontroly: 04.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 








57. Schválení nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV, s.r.o., schválení nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., a schválení dohody o zrušení nájemní smlouvy M 062/2006 uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 607/05/14

- schvaluje uzavření dohody o zrušení nájemní smlouvy M 062/2006 uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., IČO 26365804, se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 01, dle návrhu

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

- schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností Karlovarská krajská nemocnice, a.s.,  IČO 26365804, se sídlem Karlovy Vary, dle návrhu

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


58. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k p.p.č. 3263/1, k.ú. Sokolov ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 608/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti k p.p.č. 3263/1, k.ú. Sokolov, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro umístění betonové šachty pro parovod ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, 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 pro umístění betonové šachty pro parovod mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Teplárenskou, a.s. (jako stranou oprávněnou) a Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. (jako stavebníkem překládky parovodu)

Termín kontroly: 18.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


59. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu k p.p.č. 1083/3, 1083/19, 1086, 1090/2, vše v k.ú. Drahovice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 609/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu k p.p.č. 1083/3, 1083/19, 1086, 1090/2, vše v k.ú. Drahovice, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro uložení zemního kabelu VN a NN a čtyř rozpojovacích skříní ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 
PSČ 405 02, IČO 24729035, a to za jednorázovou úhradu stanovenou výpočtem s připočtením DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu pro uložení zemního kabelu VN a NN a čtyř rozpojovacích skříní mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola stavební Karlovy Vary (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou společností SUDOP Praha, a.s., IČO 25793349 se sídlem Olšanská 1a, Praha 3, PSČ 130 80 (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 18.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


60. Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 1963 a p.p.č. 1964, k.ú. Hazlov ve vlastnictví obce Hazlov - sjezd na pozemek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 610/05/14

- schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Sjezd na pozemek 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: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


61. Přeložka STL plynovodu - č. stavby: 8800071494 na pozemcích p.p.č. 2688/1 a 2688/2 v k.ú. Cheb - RWE GasNet, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 611/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti v rámci stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb" spočívající v právu provést stavbu plynárenského zařízení přeložku STL plynovodu - č. stavby 8800071494 v předpokládané délce 52 m a 28 m včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na budoucích služebných pozemcích p.p.č. 2688/1 a p.p.č. 2688/2 v k.ú. a obci Cheb, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., za jednorázovou úplatu ve výši 500,-- Kč včetně DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“, jejímž předmětem je závazek provést stavbu plynárenského zařízení přeložku STL plynovodu - č. stavby 8800071494 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů a závazek k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno, IČO 27935311, zastoupenou na základě plné moci panem Pavlem Kůsem, vedoucím regionální operativní správy sítí Plzeň a panem Tomášem Dvořákem, technikem plynárenského zařízení místních sítí Cheb (jako budoucí oprávněný na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí povinný na straně druhé)

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


62. Zrušení usnesení č. RK 342/03/14 ze dne 24.03.2014 a č. RK 1201/11/13 ze dne 18.11.2013 – Prodej pozemku p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice. Schválení výpůjčky pozemku p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 612/05/14

- zrušuje usnesení č. RK 342/03/14 ze dne 24.03.2014

- zrušuje usnesení č. RK 1201/11/13 ze dne 18.11.2013

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 415/12/13 ze dne 12.12.2013

Termín kontroly: 18.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


63. Revokace usnesení č. RK 58/01/14 ze dne 16.01.2014 a předložení nového návrhu pro jednání - Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování přepravního kontejneru ve správě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace ČR - Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 613/05/14

- revokuje část usnesení č. RK 58/01/14 ze dne 16.01.2014 ve znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje darování nepotřebného přepravního kontejneru v pořizovací hodnotě 1.538.386,-- Kč, v zůstatkové hodnotě 11.382,-- Kč, rok pořízení 2003, který byl svěřen do správy organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem zastoupené Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
(jako dárcem na straně jedné) a ČR – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje 
(jako obdarovaným na straně druhé), dle návrhu

Nové znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje darování nepotřebného přepravního kontejneru v pořizovací hodnotě 1.549.768,-- Kč, v zůstatkové hodnotě 11.382,-- Kč, rok pořízení 2003, který byl svěřen do správy organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem zastoupené Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárcem na straně jedné) 
a ČR – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje (jako obdarovaným na straně druhé), 
dle návrhu

Zbývající část usnesení č. RK 58/01/14 ze dne 16.01.2014 se nemění.

- souhlasí s výjimkou z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení 
s přepravním kontejnerem, svěřeným do správy organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených krajem

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 18.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


64. Výpůjčka zasedací místnosti 220 na budově „B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje – kazuistický seminář s Krajskými pobočkami Úřadu práce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 614/05/14

- schvaluje výpůjčku zasedací místnosti 220 B Krajského úřadu Karlovarského kraje pro konání kazuistického semináře s Krajskými pobočkami Úřadu práce dne 19.06.2014 od 8,00 do 14,00 hod.

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


65. Udělení plné moci řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 615/05/14

- schvaluje udělení plné moci Danielu Lindenbergovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace, pro zastupování Karlovarského kraje na jednání příslušných shromáždění vlastníků bytových jednotek

Termín kontroly: 07.07.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 






66. Vyjádření k oznámení záměru „Skládka Činov – biodegradační plocha“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 616/05/14

- projednala oznámení záměru „Skládka Činov – biodegradační plocha“ a

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj souhlasí se záměrem „Skládka Činov – biodegradační plocha“ za podmínky, že budou dodržena veškerá zákonná opatření. 
Další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, není požadováno.

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


67. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na vydávání mysliveckého zpravodaje pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 617/05/14

- schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na vydání mysliveckého zpravodaje Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary pro rok 2014 
a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60.000,-- Kč Českomoravské myslivecké jednotě, z.s., okresnímu mysliveckému spolku Karlovy Vary, na vydání mysliveckého zpravodaje v roce 2014

Termín kontroly: 16.06.2014

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


68. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 618/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce pro rok 2014 v celkové výši 13.000.000,-- Kč a jejich rozdělení 
dle návrhu

Termín kontroly: 04.08.2014

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


69. Dodatek č. 1 pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 619/05/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dodatek č. 1 pravidel 
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit pozastavení vyplácení dotačního titulu A – příspěvky na obnovu lesů poškozených imisemi a dotačního podtitulu D.b – vyklizování nebo přibližování dříví koněm, a to s platností do odvolání

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


70. Informace o vodohospodářských projektech zařazených v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 620/05/14

- bere na vědomí informaci o vodohospodářských projektech zařazených v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o vodohospodářských projektech zařazených v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

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


71a) Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Gymnázium Ostrov - vybavení ICT" příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 621/05/14

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na veřejnou zakázku „Gymnázium Ostrov - vybavení ICT" vyhlášeného příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov s tím, že jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče Z+M Partner, spol. s r.o., Ostrava, s nabídkovou cenou 743.486,-- Kč včetně DPH a soutěžní cenou po přihlédnutí k ustanovení § 101 odst. 4 tohoto zákona 
o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením 631.963,10 Kč včetně DPH

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

Termín kontroly: 08.09.2014

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


71b) Zrušení pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje v Horní Blatné

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 622/05/14

- bere na vědomí informaci o zrušení pobočky Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, v Horní Blatné ke dni 31.5.2014

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat ředitelku příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary a zabezpečit provedení změny ve zřizovací listině příspěvkové organizace

Termín kontroly: 20.10.2014

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


71c) Smlouva o partnerství uzavřená mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 623/05/14

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Karlovarským krajem dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů krajského úřadu předložit smlouvu o spolupráci k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje

Termín kontroly: 20.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů


