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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 21. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. června 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:45 do 11:30 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská, (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		PhDr. Kalaš, Ing. Jakubík
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	Ing. Divišová, Mgr. Bc. Kantner, Ing. Očenášek, Ing. Šalátová, 
Ing. Trantinová, Mgr. Vránová 
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.






A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.6.2014
RK 624/06/14
2.
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.6.2014
RK 625/06/14
3.
Rozpočtové změny
RK 626/06/14
4.
Centrální nákup elektrické energie 
RK 627/06/14
5.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Aktualizace Energetické koncepce Karlovarského kraje“
- schválení zadávací dokumentace
staženo
6.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Údržba zatravněných ploch 
v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
RK 628/06/14
7.
Plán práce Komise pro rozdělování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2014



RK 629/06/14
8.
Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – účetní závěrka za rok 2013, schválení způsobu krytí ztráty společnosti za rok 2013
RK 630/06/14
9.
Expertní skupina v souvislosti s koncepcí rozvoje a řízení nemocnic Karlovy Vary, Cheb a Sokolov  
staženo
10.
Výsledek kontroly provedené u Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
RK 631/06/14
11.
Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary v projektu „Inovace na dosah" realizovaném v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
RK 632/06/14
12.
Smlouva o zřízení služebnosti - propojení objektu „Revitalizace nemocnice 
v Sokolově“ Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov (parkovací dům a centrální registr – II. etapa) a pavilonu B nemocnice v Sokolově 
na p.p.č. 3258/12, k.ú. Sokolov
RK 633/06/14
13.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti práva vstupu a jízdy na pozemky určené pro stavbu „Revitalizace nemocnice v Sokolově“ Řešení dopravy v klidu 
v areálu Nemocnice Sokolov (parkovací dům a centrální registr – II. etapa) 
ve prospěch Karlovarského kraje 
RK 634/06/14
14.
Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.č. 1077/6 v k.ú. Habartov 
RK 635/06/14
15.
Záměr kraje prodat nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 433/2, jehož součástí je budova č.p. 620 v k.ú. Mariánské Lázně
RK 636/06/14
16.
Darování movitých věcí ve správě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří
RK 637/06/14
17.
Souhlas s pokácením 8 ks a 14 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 3872/2 
a 3872/1, zapojeného porostu dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 3872/2 
a 3872/1, vše v k.ú. Hranice u Aše
RK 638/06/14
18.
Vyjádření k oznámení záměru „Rekonstrukce mostu v km 183,323 trati Chomutov - Cheb“ podle § 6, odst. 7, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
RK 639/06/14
19.
„Studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji, části č. 1. až 10.“ 
- Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku část č. 1. až 10. 
- Schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem pro část 1. až 10. zakázky
RK 640/06/14
20a
Žádost Základní umělecké školy Horní Slavkov, okres Sokolov, IČO 75005450, 
se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov, o posečkání úhrady daně
RK 641/06/14
20b
Tisková oprava přílohy č. 1 rozpočtové změny č. 184/2014
RK 642/06/14
20c
Příprava zadávacího řízení: „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech"
RK 643/06/14
20d
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o postoupení práv a povinností na stavbu „Parkovací dům Sokolov“ – revitalizace nemocnice v Sokolově, řešení dopravy 
v klidu areálu Nemocnice Sokolov, parkovací dům a centrální registr – II. etapa












 
RK 644/06/14
20e
Výkon působnosti jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a.s. Vyhlášení výběrových řízení na funkce členů představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
RK 645/06/14
20f
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech -  I. část - výměna oken v pavilonu "B" a "C", rekonstrukce balkonů a zateplení obvodového pláště pavilonu "C", II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením 
v pavilonu "B""
RK 646/06/14
20g
Kupní smlouva mezi Karlovarským krajem a MERKUR TOYS s.r.o.
RK 647/06/14















PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

	JUDr. Václav Sloup v. r.
                  ověřovatel
 		 	                




















   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- Bc. Miloslava Čermáka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:
	
bod č. 20a)	Žádost Základní umělecké školy Horní Slavkov, okres Sokolov, IČO 75005450, 
se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov, o posečkání úhrady daně

bod č. 20b)	Tisková oprava přílohy č. 1 rozpočtové změny č. 184/2014

bod č. 20c)	Příprava zadávacího řízení: „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech"

bod č. 20d)	Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o postoupení práv a povinností na stavbu „Parkovací dům Sokolov“ – revitalizace nemocnice v Sokolově, řešení dopravy 
v klidu areálu Nemocnice Sokolov, parkovací dům a centrální registr – II. etapa

bod č. 20e)	Výkon působnosti jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a.s. Vyhlášení výběrových řízení na funkce členů představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

bod č. 20f)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech -  I. část - výměna oken 
v pavilonu "B" a "C", rekonstrukce balkonů a zateplení obvodového pláště pavilonu "C", II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu "B""

bod č. 20g)	Kupní smlouva mezi Karlovarským krajem a MERKUR TOYS s.r.o.

Staženo z programu:

bod č. 5) 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Aktualizace Energetické koncepce Karlovarského kraje“
- schválení zadávací dokumentace

bod č. 9) 	Expertní skupina v souvislosti s koncepcí rozvoje a řízení nemocnic Karlovy Vary, Cheb a Sokolov  


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.6.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 624/06/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.6.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

2. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.6.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 625/06/14

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.6.2014:

A. Volba návrhové komise
B. Volba ověřovatelů zápisu
C. Schválení programu jednání
	
1.	Dodatek č. 1 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 „Jednací řád zastupitelstva kraje"
2.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.6.2014
3.	Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2013
4.	Návrh na rozdělení příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí Karlovarského kraje pro rok 2014
5.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných 	hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2014
6.	Poskytnutí finančního příspěvku městu Ostrov na realizaci nákupu nové cisternové 
automobilové stříkačky
7.	Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2013
8.	Rozpočtové změny č. 161, 162, 163, 186, 187, 188, 190, 191/2014
9.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2014
10.	Informace o ukončení projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje, část I. až VI."
11.	Žádost Libora Baláka - Karlovarské hudební divadlo, IČO 49759302, sídlem Celní 13, 
Karlovy Vary, PSČ 360 05, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
12.	Žádost Základní školy a mateřské školy Dolní Žandov, IČO 75005239, sídlem Dolní 
Žandov č.p. 37, 350 02 Cheb, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
13.	Žádost Základní školy a mateřské školy Oloví, okres Sokolov, IČO 70980951, se sídlem Smetanova 1, Oloví, PSČ 357 07, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
14.	Žádost Základní školy Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace, IČO 60611057, 
sídlem 	Karlovarská 1189, Nejdek, PSČ 362 22, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
15.	Žádost Základní školy Sokolov, IČO 66359180, se sídlem Křižíkova 1916, Sokolov, PSČ 356 01, o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 
v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.3.42/01.0019
16.	Závazek veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje
17.	Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové
18.	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
19.	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2014
20.	Informace o výsledku realizace projektu „CROSS - DATA - Přeshraniční datový management 
pro územní plánování (Česko-saský informační systém územního plánování)" a finančních tocích 
v rámci projektu
21.	Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
22.	Krajská příloha za Karlovarský kraj k Národní Strategii inteligentní specializace České republiky
23.	Soutěž Vesnice roku 2014 - krajské kolo
24.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných 
Karlovarským 	krajem
25.	Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
- začleňování seniorů do společnosti

26.	Výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně 
plánujeme sociální služby"
27.	Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2014 	do 15. května 2014
28.	Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení budov Střední 	školy živnostenské v Sokolově“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 
29.	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 
30.	Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení Střední školy Šenvert - Sokolov“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 
31.	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2014
32.	Příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 
2014
33.	Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
zřizovaných Karlovarským krajem
34.	Kupní smlouva mezi Karlovarským krajem a MERKUR TOYS s.r.o.
35.	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
36.	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
37.	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.
38.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – budovy č.p. 197 
na pozemku p.č. 388/3 v k.ú. Olšová Vrata
39.	Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1077/6 
v k.ú. Habartov
40.	Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 500/14 
	a p.p.č. 500/15 v k.ú. Pomezí nad Ohří
41.	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje 
a bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov
42.	Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 127/2 
	a p.č. 310/2 v k.ú. Hory u Jenišova
43.	Bezúplatný převod nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.č. 218 
v k.ú. Háje u Karlových Var
44.	Bezúplatný převod nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - část pozemku 
p.p.č. 1591/1 v k.ú. Božičany
45.	Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 1060/2 
	a 1060/3 v k.ú. Františkovy Lázně a pozemky p.p.č. 444, 446, 447 a 448 v k.ú. Slatina 
	u Františkových Lázní
46.	Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 360/3 
a p.p.č. 360/4 v k.ú. Třebeň
47.	Bezúplatný převod pozemků p.č. 1478/9, 1478/10, 1478/12, 1706/6, 1706/7, 1706/8, 1708/7 
a části pozemků p.č. 1478/11, 1706/1 v k.ú. Sokolov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1478/13, 1480/7, 1481/6, 
1481/9, 1481/5, 1631/47, 1631/49 a 1709/3 v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov 
do majetku Karlovarského kraje 


48.	Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1824/3 v k.ú. Oloví z majetku Karlovarského kraje do majetku města Oloví a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1106/2, 1107/2 a 1118/5 v k.ú. Oloví a části pozemku p.p.č. 1072/5 v k.ú. Hory u Oloví z majetku města Oloví do majetku Karlovarského kraje 
49.	Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 663/8, 663/9 a 663/10 v k.ú. Františkovy Lázně 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 663/11 a 717/7 v k.ú. Františkovy Lázně z majetku města Františkovy Lázně 
do majetku Karlovarského kraje 
50.	Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 136/1 v k.ú. Dolní Chodov
51.	Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 767/10 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova
52.	Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1615/1 v k.ú. Políkno u Toužimi
53.	Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 2914/9 a p.p.č. 2914/1 
v k.ú. Dražov
54.	Zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 1137/1 a 1137/3 v k.ú. Salajna ve vlastnictví 
České 	republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p., ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
55.	Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 228/2, k.ú. Sokolov, pro vedení 
optického kabelu, ve prospěch společnosti Systém NET Line s.r.o.
56.	Smlouva o zřízení služebnosti - propojení objektu „Revitalizace nemocnice v Sokolově“ 
Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov (parkovací dům a centrální registr – II. etapa) a pavilonu B nemocnice v Sokolově na p.p.č. 3258/12, k.ú. Sokolov
57.	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti práva vstupu a jízdy na pozemky určené 
pro stavbu „Revitalizace nemocnice v Sokolově“ Řešení dopravy v klidu v areálu 
Nemocnice Sokolov (parkovací dům a centrální registr – II. etapa) ve prospěch Karlovarského kraje
58.	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 a 3263/1, 
k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti Sokolovská bytová s.r.o.
59.	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3258/1 a 3263/1, 
k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
60.	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 527/1, k.ú. Dvory, 
ve prospěch společnosti ČD Telematika a.s.
61.	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k p.p.č. 3263/1, k.ú. Sokolov, 
ve prospěch společnosti ČEZ Teplárenská, a.s.
62.	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.
63.	Směna pozemků p.p.č. 37/6 a p.p.č. 37/8 v k.ú. Mrázov ve vlastnictví společnosti EURAGRI s.r.o., s 	pozemkem p.p.č. 844/8 v k.ú. Mrázov ve vlastnictví Karlovarského kraje
64.	Zrušení usnesení č. ZK 410/12/13 ze dne 12.12.2013 - Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 821/10 v k.ú. Hroznětín 
a schválení dle nové žádosti
65.	Zrušení usnesení č. ZK 415/12/13 ze dne 12.12.2013 – Prodej pozemku p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice
66.	Revokace usnesení č. ZK 66/02/14 ze dne 13.02.2014 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
67.	Dodatek č. 1 pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství
68.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2014

69.	Poskytnutí příspěvku žadateli Náš region na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v roce 2014
70.	Informace o vodohospodářských projektech zařazených v Akčním plánu Programu 
rozvoje Karlovarského kraje 
71.	Projekt „Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Karlovarském kraji – Evropsky 	významná lokalita Doupovské hory“
72.	Projekt „Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Matyáš" - ukončení projektu
73.	Správní řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov - provádění stavby"
74.	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
75.	Zvyšování kvality a zabezpečení regionálního školství v Karlovarském kraji 
76.	Příprava zadávacího řízení: „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech"
77.	Závazek veřejné služby v oblasti zdravotnictví
78.	Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
79.	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  
80.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 7.4.2014 do 12.5.2014 
81.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
82.	Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
83.	Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
84.	Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
85.	Zpráva Finančního výboru
86.	Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
87.	Zpráva Kontrolního výboru
88.	Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
89.	Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

90.	Různé

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 626/06/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 192/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 106.547,74 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za I. čtvrtletí roku 2014 (do 8.4.2014) (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 193/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 v celkové částce ± 182.371,20 Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělskou školu Dalovice za provedenou výuku a výcvik včetně získání řidičského oprávnění 
v autoškole, která je součástí učebních osnov. 

Rozpočtovou změnu č. 194/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 81.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování programu „Podpora integrace romské komunity“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední školu živnostenskou Sokolov.

Rozpočtovou změnu č. 195/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 280.176,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní uměleckou školu Antonína Dvořáka Karlovy Vary na vyplacení odstupného pro bývalou zaměstnankyni této školy.

Rozpočtovou změnu č. 196/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 6.158,82 Kč (224,12 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 4.865,06 Kč (177,04 EUR) a investiční účelové dotace ve výši 1.293,76 Kč (47,08 EUR) z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zřízení Česko-německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 197/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 12.105,21 Kč (440,51 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace 
na realizaci projektu Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 198/2014  
- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 21.000,-- Kč, 
pro město Horní Blatná na vypracování stavebně historického průzkumu. 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. 199/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 119,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Základní umělecké školy Sokolov realizovaného Základní školou uměleckou školou Sokolov, Staré náměstí 37, 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. 200/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.000,-- 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-13227-12/2014 pro soukromou školu Karlovarského kraje Svobodnou chebskou školu, základní gymnázium s.r.o.

Rozpočtovou změnu č. 201/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 266,-- Kč (investiční prostředky) projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků realizovaného 
4. základní školou Cheb, Hradební 14, 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. 202/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem o částku 290.000,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace ve výši 250.000,-- Kč a neinvestiční účelové dotace ve výši 40.000,-- Kč z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektů „Virtualizace terminálových stanic pro veřejnost“ a „Vytváření regionálního systému automatizovaných služeb – zkvalitňování služeb“
	 
Rozpočtovou změnu č. 203/2014     
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 435.502,-- Kč z titulu zapojení příjmů z prodeje pozemku p.p.č. 702/1 v k.ú. Krásno nad Teplou pro příspěvkovou 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

Termín kontroly: 04.08.2014

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


4. Centrální nákup elektrické energie 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 627/06/14

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na zajištění maloodběru elektrické energie na období od 1.1.2015 – 31.12.2016 formou centralizovaného zadání nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze

- souhlasí s úhradou burzovního poplatku za realizovaný nákup elektrické energie v rámci veřejné zakázky na burze dle platného Poplatkového řádu Českomoravské komoditní burzy Kladno

- souhlasí s realizací centralizovaného zadávacího řízení na zajištění maloodběru elektrické energie 
pro Karlovarský kraj, příspěvkové organizace Karlovarského kraje a obce se sídlem v Karlovarském kraji, které o účast v zadávacím řízení projeví zájem

- schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie mezi Karlovarským krajem a příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 
a mezi Karlovarským krajem a obcemi Karlovarského kraje dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací uzavřít smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie v režimu maloodběru nejpozději do 30.7.2014

- pověřuje Ing. Miroslava Očenáška, vedoucího odboru vnitřních záležitostí, podpisem smluv 
o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na „Zastupování (dohodce) Karlovarského kraje jako Centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno" formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí realizací veřejné zakázky na „Zastupování (dohodce) Karlovarského kraje jako centrálního zadavatele při nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno“ a realizací veřejné zakázky na zajištění maloodběru elektrické energie na období od 1.1.2015 – 31.12.2016 formou centralizovaného zadání nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno v souladu s tímto usnesením, zákonem o veřejných zakázkách a pravidly Rady Karlovarského kraje o zadávání veřejných zakázek

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


5. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Aktualizace Energetické koncepce Karlovarského kraje“
- schválení zadávací dokumentace

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


6. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Údržba zatravněných ploch v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 628/06/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Údržba zatravněných ploch v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ dle rozsahu a specifikace v návrhu

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Údržba zatravněných ploch v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“, kterým je ekonomická výhodnost nabídky resp. předpokládané náklady za údržbu zatravněných ploch po dobu trvání smlouvy v Kč včetně DPH

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

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


7. Plán práce Komise pro rozdělování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 629/06/14

- schvaluje plán práce Komise pro rozdělování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


8. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – účetní závěrka za rok 2013, schválení způsobu krytí ztráty společnosti za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 630/06/14

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

- bere na vědomí vyjádření a přijatá usnesení z 27. zasedání dozorčí rady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., ze dne 29.4.2014 a z 3. řádného zasedání představenstva společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., ze dne 28.4.2014., a to: schválení výroku auditora, schválení řádné roční účetní závěrky společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., za rok 2013 a schválení vypořádání ztráty za rok 2013

- schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., za rok 2013

- bere na vědomí předloženou Zprávu o auditu účetní závěrky společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., za účetní období roku 2012 vyhotovenou společností EURO – Trend Audit, a.s., ze dne 16.4.2013

- schvaluje návrh představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., na způsob krytí ztráty společnosti, 
a to snížit o ztrátu společnosti Karlovarské krajské nemocnice a.s., za rok 2013 ve výši 131.452.673,81 Kč z účtu 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 429 – neuhrazená ztráta z minulých let

- 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

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


9. Expertní skupina v souvislosti s koncepcí rozvoje a řízení nemocnic Karlovy Vary, Cheb 
a Sokolov  

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


10. Výsledek kontroly provedené u Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, 
a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 631/06/14

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu u Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace

- ukládá Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 170.102,-- Kč

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

- ukládá ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, následně řešit škodu vzniklou v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně a písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku

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

Termín kontroly: 04.08.2014

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


11. Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary v projektu „Inovace na dosah" realizovaném v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 632/06/14

- bere na vědomí projektový záměr projektu „Inovace na dosah“ společnosti IVTveŠkole o.p.s., v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Inovace na dosah" ve výši cca 29.000.000,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu ESF a státního rozpočtu ČR

- souhlasí, aby partnerem projektu „Inovace na dosah“ s finančním příspěvkem v maximální výši 450.000,-- Kč byla příspěvková organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi IVTveŠkole o.p.s. 
a příspěvkovou organizací Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

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

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

Termín kontroly: 06.10.2014

Zodpovídá:
Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel příspěvkové organizace Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


12. Smlouva o zřízení služebnosti - propojení objektu „Revitalizace nemocnice v Sokolově“ Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov (parkovací dům a centrální registr – II. etapa) 
a pavilonu B nemocnice v Sokolově na p.p.č. 3258/12, k.ú. Sokolov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 633/06/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti propojení objektu „Revitalizace nemocnice v Sokolově“ Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov (parkovací dům a centrální registr – II. etapa), který bude ve výlučném vlastnictví Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, a objektu pavilonu B nemocnice v Sokolově 
na p.p.č. 3258/12, k.ú. Sokolov, ve vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu

Termín kontroly: 06.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti práva vstupu a jízdy na pozemky určené 
pro stavbu „Revitalizace nemocnice v Sokolově“ Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov (parkovací dům a centrální registr – II. etapa) ve prospěch Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 634/06/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti práva vstupu a jízdy na pozemky určené k zastavění stavbou „Revitalizace nemocnice v Sokolově“ Řešení dopravy v klidu v areálu Nemocnice Sokolov (parkovací dům a centrální registr – II. etapa), které jsou ve výlučném vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČO 26348349, ve prospěch Karlovarského kraje, úplatně za částku 10.000,-- Kč + DPH

Termín kontroly: 18.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


14. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1077/6 
v k.ú. Habartov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 635/06/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.č. 1077/6, o výměře 168 m2 v k.ú. a obci Habartov formou kupní smlouvy mezi manželi Jaroslavem Svejkovským a Libuší Svejkovskou, oba bytem Sokolovská 364, Kluč, PSČ 357 09, Habartov (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 25.480,-- Kč + 6.720,-- Kč za bezdůvodné obohacení, tj. celkem 32.200,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc ze společného jmění manželů Svejkovských do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 24.11.2014

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


15. Záměr kraje prodat nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 433/2, jehož součástí je budova č.p. 620 v k.ú. Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 636/06/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek st.p.č. 433/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 988 m2, jehož součástí je budova č.p. 620, občanská vybavenost, v k.ú. Mariánské Lázně

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


16. Darování movitých věcí ve správě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 637/06/14

- schvaluje darování odsávačky Laerdal Premier, rok pořízení 1999, pořizovací cena 26.250,-- Kč 
a injekční pumpy Chirana, rok pořízení 2005, pořizovací cena 15.608,25 Kč, svěřených do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a to obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří, IČO 22729909, se sídlem Svobody 3, 350 02 Cheb, zastoupená Alenou Votavovou, Dis., ředitelkou, dle návrhu

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a obecně prospěšnou společností Hospic Sv. Jiří, dle návrhu

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, MUDr. Romanovi Sýkorovi Ph.D., uzavřít darovací smlouvu

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


17. Souhlas s pokácením 8 ks a 14 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 3872/2 a 3872/1, zapojeného porostu dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 3872/2 a 3872/1, vše v k.ú. Hranice u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 638/06/14

- souhlasí s pokácením 8 ks a 14 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 3872/2 a 3872/1 v k.ú. Hranice u Aše, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu vybudování nového chodníku a stavebních úprav stávající silnice III/2172 v rámci stavby „Vybudování chodníku v ulici Ruská, Hranice u Aše“

- souhlasí s pokácením zapojeného porostu dřevin rostoucích na pozemcích p.p.č. 3872/2 a 3872/1 
v k.ú. Hranice u Aše, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu vybudování nového chodníku 
a stavebních úprav stávající silnice III/2172 v rámci stavby „Vybudování chodníku v ulici Ruská, Hranice u Aše“

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Hranice 
u Aše o povolení kácení

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


18. Vyjádření k oznámení záměru „Rekonstrukce mostu v km 183,323 trati Chomutov - Cheb“ podle § 6, odst. 7, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 639/06/14

- projednala oznámení záměru „Rekonstrukce mostu v km 183,323 trati Chomutov - Cheb“

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj souhlasí se záměrem „Rekonstrukce mostu v km 183,323 trati Chomutov - Cheb“ 
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


19. „Studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji, části č. 1. až 10.“                                                                       
- Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku část č. 1. až 10. 
- Schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem pro část 1. až 10. zakázky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 640/06/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji, části č. 1. až 10. Jako nejvýhodnější pro část zakázky č. 1. a 4. byla vyhodnocena nabídka uchazeče ŠAMATA s.r.o., Ostroh 58, 350 02 Poustka, IČO 28885953, s nabídkovou cenou celkem bez rozpočtové rezervy 325.048,55 Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější pro části zakázky č. 2., 5., 6., 7. a 9. byla vyhodnocena nabídka uchazeče Inventum CZ s.r.o., Písečná 449/3, 82 00 Praha 8 – Troja, 
IČO 26512424, s nabídkovou cenou celkem bez rozpočtové rezervy 639.778,40 Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější pro část zakázky č. 3. byla vyhodnocena nabídka uchazeče Mgr. Vladimír Melichar, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227, s nabídkovou cenou celkem bez rozpočtové rezervy 37.688,00 Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější pro části zakázky č. 8. a 10. byla vyhodnocena nabídka uchazeče RNDr. Jiří Veselý, Čeperka, Vrchlického 92, 533 45 Opatovice, IČO 73595845, 
s nabídkovou cenou celkem bez rozpočtové rezervy 56.482,60 Kč bez DPH.

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže pro část zakázky č. 1. a č. 4. firmou ŠAMATA s.r.o., Ostroh 58, 350 02 Poustka, IČO 28885953, s cenou celkem 405.108,01 Kč vč. DPH. Pro části zakázky č. 2., 5., 6., 7. a 9. s firmou Inventum CZ s.r.o., Písečná 449/3, 82 00 Praha 8 – Troja, IČO 26512424, s cenou celkem 797.355,82 Kč vč. DPH. Pro část zakázky č. 3. 
s dodavatelem Mgr. Vladimírem Melicharem, Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary, IČO 65541227, 
s cenou celkem 46.970,55 Kč vč. DPH. Pro části zakázky č. 8. a č. 10. s dodavatelem RNDr. Jiřím Veselým, Čeperka, Vrchlického 92, 533 45 Opatovice, IČO 73595845, s cenou celkem 70.394,26 Kč 
vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení.

- schvaluje vyloučení uchazečů: Občanské sdružení Ametyst - Program Ochrany přírody, Koterovská 84, 326 00 Plzeň, IČO 72023724, v části zakázky č. 4. a 6; RNDr. Jiří Veselý, Čeperka, Vrchlického 92, 
533 45 Opatovice, IČO 73595845, v částech zakázky č. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 9.; Aquatest a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČO 44794843, v části zakázky č. 7; z účasti v zadávacím řízení 
na veřejnou zakázku „Studie účinnosti – projekt Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji, části č. 1. až 10.“ z důvodu nepředložení nabídek dle zákonných požadavků nebo požadavků stanovených v zadávací dokumentaci zadavatelem

Termín kontroly: 08.09.2014

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


20a. Žádost Základní umělecké školy Horní Slavkov, okres Sokolov, IČO 75005450, se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov, o posečkání úhrady daně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 641/06/14

- schvaluje žádost Základní umělecké školy Horní Slavkov, okres Sokolov, IČO 75005450, se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov, o posečkání úhrady daně do 30.09.2014

Termín kontroly: 20.10.2014

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


20b. Tisková oprava přílohy č. 1 rozpočtové změny č. 184/2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 642/06/14

- bere na vědomí tiskovou opravu přílohy č. 1 k rozpočtové změně č. 184/2014, a to tak, že v příloze došlo k pochybení. V řádku 5 byla uvedena jako příjemce dotace příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, skutečným příjemcem je však Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. Výše finančních prostředků je beze změny. 
Jedná se o dotaci na rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014“. Rozpočtová změna byla schválena usnesením Rady Karlovarského kraje 
č. RK 559/05/14 ze dne 23.5.2014.

Tisková oprava toto pochybení napravuje.

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


20c. Příprava zadávacího řízení: „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 643/06/14

- schvaluje Odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky „Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech“  pro Předběžné oznámení zakázky

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Odůvodnění významné veřejné zakázky „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

Termín kontroly: 20.10.2014

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


20d. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o postoupení práv a povinností na stavbu „Parkovací dům Sokolov“ – revitalizace nemocnice v Sokolově, řešení dopravy v klidu areálu Nemocnice Sokolov, parkovací dům a centrální registr – II. etapa 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 644/06/14

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o postoupení práv a povinností na stavbu „Parkovací dům Sokolov“ – revitalizace nemocnice v Sokolově, řešení dopravy v klidu areálu Nemocnice Sokolov, parkovací dům 
a centrální registr – II. etapa

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


20e. Výkon působnosti jediného akcionáře Karlovarské krajské nemocnice a.s. Vyhlášení výběrových řízení na funkce členů představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 645/06/14

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

- ukládá představenstvu vyhlásit výběrové řízení na funkci ekonomického ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- ukládá představenstvu vyhlásit výběrové řízení na funkci provozně-technického ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- ukládá představenstvu vyhlásit výběrové řízení na funkcí ředitele kontrolingu Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- schvaluje kritéria pro výběr výše uvedených funkcí

- jmenuje výběrovou komisi pro obsazení výše uvedených funkcí ve složení:

PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarské kraje
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví

MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Jaroslav Pokorný, Oblastní nemocnice Kladno a.s.
Ing. Jakub Kovář, auditor Jihočeských nemocnic

RNDr. Hana Pýchová  
MUDr. Jiří Brdlík, Zastupitel Karlovarského kraje
JUDr. Václav Sloup, náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy 
Věra Bartůňková, zastupitelka Karlovarského kraje
JUDr. Martin Havel, náměstek hejtmana pro oblast investic a grantových schémat, projektového řízení 
a informatiky a legislativy
Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, dopravu a silniční hospodářství

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zapracovat do vnitřních předpisů Karlovarské krajské nemocnice a.s., zejména do organizačního řádu, výše uvedené funkce

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit přípravu návrhů smluv o výkonu funkcí – ekonomického ředitele, provozně-technického ředitele a ředitele kontrolingu a předložit je 
ke schválení Radě Karlovarského kraje vykonávající funkci valné hromady Karlovarské krajské nemocnice a.s

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., předložit valné hromadě ke schválení výsledek výběrového řízení na výše uvedené funkce

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením

- 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

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana
představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s., 
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 
Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


20f. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech -  I. část - výměna oken v pavilonu "B" a "C", rekonstrukce balkonů a zateplení obvodového pláště pavilonu "C", II. část - rekonstrukce pokojů 
s novým sociálním zařízením v pavilonu "B""

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 646/06/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech -  I. část - výměna oken v pavilonu "B" a "C", rekonstrukce balkonů a zateplení obvodového pláště pavilonu "C"“

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech - II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu "B"“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ZISTAV s.r.o., s nabídkovou cenou 3.919.641,10,-- Kč bez DPH.

Termín kontroly: 18.08.2014

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


20g. Kupní smlouva mezi Karlovarským krajem a MERKUR TOYS s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 647/06/14

- schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem a MERKUR TOYS s.r.o., na dodávku učebních pomůcek s názvem „Nová generace učebních pomůcek do škol" ve výši 975.249,-- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem této kupní smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pořízených učebních pomůcek k hospodaření následujícím příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaných krajem v členění dle návrhu:
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola Loket
Integrovaná střední škola Cheb
Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Střední průmyslová škola Ostrov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit kupní smlouvu k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 06.10.2014

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


