Usnesení z 24. jednání RKK dne 16.06.2014
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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 24. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 16. června 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:36 do 10:53 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil 
(od 8:40 hodin), Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 
Omluveni:		PhDr. Kalaš, Ing. Jakubík
Přizvaní:	Mgr. Vránová, zástupkyně ředitele krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	Ing. Správková, Ing. Uhříček, Ing. Martincová, Ing. Šalátová, 
Ing. Stefanovičová
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková	


    Usnesení č.

A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.6.2014
RK 656/06/14
2.
Poskytnutí daru HC Energii Karlovy Vary s.r.o.
RK 657/06/14
3.
Přijetí darů Karlovarským krajem
RK 658/06/14
4.
Rozpočtové změny
RK 659/06/14
5.
Alokace volných finančních prostředků Karlovarského kraje
RK 660/06/14
6.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední školy živnostenské Sokolov
RK 661/06/14
7.
Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Sociální služby
RK 662/06/14
8.
Schválení uzavření smlouvy s dodavatelem II. části veřejné zakázky: „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech -  II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu "B""
RK 663/06/14
9.
Schválení zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného a ukončeného díla: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“
RK 664/06/14
10.
4. a 5. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“
RK 665/06/14
11.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – Řádná roční účetní závěrka za rok 2013, způsob rozdělení zisku a Výroční zpráva za rok 2013
RK 666/06/14
12.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. –  hmotná zainteresovanost členů představenstva společnosti za rok 2013
RK 667/06/14
13.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – návrh Kritérií a podmínek stanovení pohyblivé odměny v roce 2014 
pro členy představenstva 
RK 668/06/14
14.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – změna stanov společnosti a smlouvy o výkonu funkce pro členy statutárního a dozorovacího orgánu
RK 669/06/14
15.
Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary 
s.r.o. – Schválení změny zakladatelské listiny
RK 670/06/14
16.
Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary 
s.r.o. – Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření – zisku za rok 2013
RK 671/06/14
17.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby 
před dokončením“ v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
RK 672/06/14
18.
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb č. 211/2012-00 a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb č. 502/2012 
v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“
RK 673/06/14
19.
Projekt Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace - předfinancování projektu v souvislosti se změnou metodiky Integrovaného operačního programu
RK 674/06/14
20.
Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“
RK 675/06/14
21.
Odpověď hejtmana Karlovarského kraje na dopis zaslaný PhDr. Karlem Vítem Ph.D., ředitelem odboru implementace fondů EU Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 27.5.2014
RK 676/06/14
22.
Určení platů ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení
RK 677/06/14
23.
Jmenování členů konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
RK 678/06/14
24.
Zřízení přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
RK 679/06/14
25.
Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem
RK 680/06/14
26.
Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
RK 681/06/14
27.
Žádost o prodloužení termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014
RK 682/06/14
28.
Smlouva o poskytnutí příspěvku společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.
RK 683/06/14
29.
Příspěvek na kulturní představení pro děti - Libor Balák
RK 684/06/14
30.
Úplatné nabytí  části pozemku p.p.č. 321 v k.ú. Drmoul z majetku manželů Pivcových do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje prodat část pozemku p.p.č. 1239/2 v k.ú. Drmoul z majetku Karlovarského kraje do majetku manželů Pivcových
RK 685/06/14
31.
Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 1648/7 v k.ú. Rotava
RK 686/06/14
32.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 1958, k.ú. Hazlov, ve prospěch Karlovarského kraje
RK 687/06/14
33.
Revokace usnesení č. RK 858/09/13 ze dne 2.9.2013
RK 688/06/14
34.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 241/1 v k.ú. Chlum Svaté Maří
RK 689/06/14
35.
Prodej osobního automobilu Škoda Fabia kombi svěřeného do správy Domova 
pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 
RK 690/06/14
36.
Poskytnutí finančního příspěvku spolku "Konec toulání" v roce 2014
RK 691/06/14
37.
Poskytnutí finančního příspěvku spolku Kozodoj o.s., z rozpočtu Karlovarského kraje
RK 692/06/14
38.
Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM a.s., pro rok 2014
RK 693/06/14
39.
Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s., pro rok 2014
RK 694/06/14
40.
Spolupráce s Českým svazem včelařů, o.s. a Smlouva o poskytnutí příspěvku 
pro rok 2014
RK 695/06/14
41a)
Aktualizace transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
RK 696/06/14
41b)
Výjezdová základna Ostrov Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 697/06/14
41c)
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Servisní služby pro zajištění 24h provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace"
RK 698/06/14
41d)
Změna systému odměňování zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených 
do krajského úřadu a systému tvorby rozpočtu na platy
RK 699/06/14
41e)
Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace  - schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 
RK 700/06/14
41f)
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: „Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 701/06/14
41g)
Podpora talentovaných žáků středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 
RK 702/06/14
41h)
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice 
v Chebu“
RK 703/06/14
41i)
Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov
RK 704/06/14
41j)
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Kanceláří Generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné výstavě EXPO
RK 705/06/14









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. Václava Sloupa


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 41a)	Aktualizace transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

bod č. 41b)	Výjezdová základna Ostrov Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

bod č. 41c)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Servisní služby 
pro zajištění 24h provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace"

bod č. 41d)	Změna systému odměňování zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených 
do krajského úřadu a systému tvorby rozpočtu na platy

bod č. 41e)	Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace  - schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

bod č. 41f)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 41g)	Podpora talentovaných žáků středních škol zřizovaných Karlovarským krajem

bod č. 41h)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“

bod č. 41i)	Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov

bod č. 41j)	Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Kanceláří Generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné výstavě EXPO



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.6.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 656/06/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 16.6.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Poskytnutí daru HC Energii Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 657/06/14

- souhlasí s poskytnutím daru ve výši 100.000,-- Kč HC Energii Karlovy Vary s.r.o., na uspořádání 
13. ročníku mezinárodního turnaje "O pohár hejtmana Karlovarského kraje"

Termín kontroly: 08.09.2014

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


3. Přijetí darů Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 658/06/14

- souhlasí s přijetím darů do schváleného rozpočtu Karlovarského kraje roku 2014

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společnostmi 
Rotas Strojírny, spol. s r.o., Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s., METALIS Nejdek s.r.o., 
THUN 1794, a.s., SLOT Group, a.s., Krufin s.r.o., EUTIT, s.r.o. a Sedlecký kaolin a.s.

- schvaluje uzavření Smlouvy o reklamě a propagaci mezi Karlovarským krajem a společností EUROVIA CS, a.s.

Termín kontroly: 18.08.2014

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


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 659/06/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 204/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 5.684.979,58 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 205/2014
- přesun rozpočtových prostředků z odboru projektového řízení a informatiky do Odboru ekonomického, kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve výši ± 33.483,-- Kč 
z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výdajů za služby související s provozem videokonference na základě smlouvy schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 447/06/07 ze dne 14.6.2007  

Rozpočtovou změnu č. 206/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 318.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky. Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny 
na financování Programu prevence kriminality pro Karlovarský kraj. 

Rozpočtovou změnu č. 207/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 30.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek 
pro PhDr. Vladimíra Bružeňáka na vydání publikace Ve stínu Krušných hor - z historie ženských koncentračních táborů Svatava, Kraslice a Nová Role. 

Rozpočtovou změnu č. 208/2014			
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 835.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014“ pro domy dětí a mládeže zřizované obcemi a Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé subjekty je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 209/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 614.200,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v částce 76.600,-- Kč, obecní školy Karlovarského kraje v částce 527.800,-- Kč a soukromé školy 
ve výši 9.800,-- Kč (seznam škol je přílohou důvodové zprávy). 

Rozpočtovou změnu č. 210/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 603.090,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje na program Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí 
a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. 

Rozpočtovou změnu č. 211/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 10.286.293,92 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 212/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 1.927.781,25 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č.  213/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.271,65 Kč (1.102,19 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (národní podíl). Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace za realizaci projektu Společné ošetřovatelské postupy ČR-Bavorsko, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č.  214/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 138.813,88 Kč (5.054,21 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Propagace 
česko-bavorského geoparku, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 215/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 12.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování programu „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 216/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 1.624,50 Kč (investiční prostředky) projektu Zahrada pod lupou, realizovaného Základní školou Královské Poříčí v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání II

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 217/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 28.088.460,-- Kč zapojením příjmů – daně 
z příjmů právnických osob placené Karlovarským krajem za rok 2013 do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje, odkud je tato daň hrazena

Rozpočtovou změnu č. 218/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 950.000,-- Kč z titulu přijetí daru od Nadace ČEZ. Finanční prostředky jsou určeny k pořízení stavebnic Merkur pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje (seznam škol je přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: 18.08.2014

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


5. Alokace volných finančních prostředků Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 660/06/14

- projednala informaci o nabídkách bank na poptávku kraje ohledně zhodnocování dočasně volných finančních prostředků

- schvaluje alokaci volných finančních prostředků kraje do Raiffeisenbank, a.s. a Československé obchodní banky, a.s., dle návrhu

- pověřuje náměstkyni pro ekonomiku uzavíráním veškerých smluv souvisejících se zřizováním účtů 
u těchto bank, a to včetně smluv na elektronické bankovnictví

- ukládá vedoucí ekonomického odboru administraci alokace volných finančních prostředků u těchto bank

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední školy živnostenské Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 661/06/14

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov v celkové výši 400.000,-- Kč

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 720.000,-- Kč příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov na pořízení nového užitkového vozu

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


7. Změna názvu schválené investiční akce příspěvkové organizace Sociální služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 662/06/14

- souhlasí se změnou původního názvu investiční akce příspěvkové organizace Sociální služby "Projektová dokumentace a rekonstrukce centrální koupelny 4. NP objekt A" na nový název "Projektová dokumentace a rekonstrukce centrálních koupelen v objektu A"

Zodpovídá:
Mgr. Jiří Hrubý, ředitel Sociálních služeb, příspěvková organizace


8. Schválení uzavření smlouvy s dodavatelem II. části veřejné zakázky: „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech -  II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu "B""

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 663/06/14

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech - II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu "B"“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ZISTAV s.r.o., s nabídkovou cenou 3.919.641,10 Kč bez DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice 
v Karlových Varech - II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu "B"“ 
mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ZISTAV s.r.o., s nabídkovou cenou 3.919.641,10 Kč 
bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech - II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu "B"“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

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


9. Schválení zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného 
a ukončeného díla: „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 664/06/14

- schvaluje zplnomocnění ve věci uplatňování záručních a pozáručních vad řádně předaného 
a ukončeného díla „Revitalizace nemocnice v Sokolově – PAVILON C – stavební úpravy 1. NP, Sokolov, Slovenská č. p. 545“ pro uživatele díla = nájemce nemocnice v Sokolově Nemos Sokolov s.r.o.

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


10. 4. a 5. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 665/06/14

- schvaluje 4. a 5. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“ dle návrhu

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 4. a 5. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“ dle návrhu

Termín kontroly: 01.12.2014

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


11. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – Řádná roční účetní závěrka za rok 2013, způsob rozdělení zisku a Výroční zpráva za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 666/06/14

která je jediným akcionářem obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen ÚSKK, a.s.) v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „KorpZ“), učinila tato rozhodnutí:

- bere na vědomí předloženou Výroční zprávu společnosti ÚSKK, a.s., za rok 2013

- bere na vědomí předloženou Zprávu nezávislého auditora ze dne 14.5.2014, vyhotovenou 
Ing. Miloslavem Kučerou, auditorem, oprávnění č. 754

- bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k přezkoumání Řádné roční účetní závěrky ÚSKK, a.s., za rok 2013 a návrhu na způsob rozdělení zisku společnosti

- bere na vědomí předloženou Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

- schvaluje Řádnou roční účetní závěrku ÚSKK, a.s., za rok 2013

- rozhoduje o rozdělení zisku dosaženého v roce 2013 ve výši 2.766.493,06 Kč tak, že tento zisk 
se rozděluje v souladu s návrhem představenstva ÚSKK, a.s., takto: 

(i) 5% dosaženého zisku (tj. 138.324,65 Kč) bude, v souladu s článkem 32 stanov společnosti, použito 
na doplnění rezervního fondu společnosti

(ii) zbývající část zisku ve výši 2.628.168,41 Kč zůstane nerozdělena

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem vyhotovení písemného zápisu o výše uvedených rozhodnutí za jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Zodpovídá:
Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
Michal Riško, místopředseda představenstva
Ing. Ivan Šmat, člen představenstva


12. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – hmotná zainteresovanost členů představenstva společnosti za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 667/06/14

která je jediným akcionářem obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen ÚSKK, a.s.) v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „KorpZ“), učinila tato rozhodnutí:

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2013 pro předsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Jaroslava Fialu, CSc., ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2013 pro místopředsedu představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Michala Riško, ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2013 pro člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Ivana Šmata, ve výši dle předloženého návrhu

- rozhoduje o vyplacení pohyblivé odměny za rok 2013 pro bývalého člena představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Ing. Zdeňka Míkovce, ve výši dle předloženého návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem vyhotovení písemného zápisu o výše uvedených rozhodnutí za jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Zodpovídá:
Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
Michal Riško, místopředseda představenstva
Ing. Ivan Šmat, člen představenstva


13. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – návrh Kritérií a podmínek stanovení pohyblivé odměny v roce 2014 pro členy představenstva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 668/06/14

která je jediným akcionářem obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen ÚSKK, a.s.) v působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „KorpZ“), učinila tato rozhodnutí:

- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za období 1-4/2014

- rozhoduje o stanovení Kritérií a podmínek stanovení pohyblivých odměn v roce 2014 dle předložených návrhů pro:

a) Ing. Jaroslava Fialu, CSc.
b) Michala Riško
c) Ing. Ivana Šmata

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem vyhotovení písemného zápisu o výše uvedených rozhodnutí za jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Zodpovídá:
Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
Michal Riško, místopředseda představenstva
Ing. Ivan Šmat, člen představenstva


14. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. – změna stanov společnosti a smlouvy o výkonu funkce pro členy statutárního a dozorovacího orgánu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 669/06/14

která je jediným akcionářem obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen společnost ÚSKK, a.s.) v působnosti valné hromady 
ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), učinila tato rozhodnutí:

- rozhoduje o tom, že společnosti ÚSKK, a.s., se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu této skutečnosti v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

- rozhoduje o změně stanov společnosti ÚSKK, a.s., s ohledem na znění zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) při zachování stávajícího dualistického systému a dosavadních principů stanov, přičemž schvaluje nové úplné znění stanov společnosti ÚSKK, a.s., v předloženém znění dle přílohy tohoto rozhodnutí

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 „KorpZ“, § 12 odstavec 1 „KorpZ“ a § 59 odstavec 1 písmeno j) „KrajZ“ smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností ÚSKK, a.s. 
a Ing. Petrem Navrátilem, jako členem dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., dle předloženého znění, 
a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena dozorčí rady

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 „KorpZ“, § 12 odstavec 1 „KorpZ“ a § 59 odstavec 1 písmeno j) „KrajZ“ smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností ÚSKK, a.s. a paní Věrou Šestákovou, jako členem dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., dle předloženého znění, a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena dozorčí rady

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 „KorpZ“, § 12 odstavec 1 „KorpZ“ a § 59 odstavec 1 písmeno j) „KrajZ“ smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností ÚSKK, a.s. a Ing. Jiřím Behenským, jako členem dozorčí rady společnosti ÚSKK, a.s., dle předloženého znění, a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena dozorčí rady

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 „KorpZ“, § 12 odstavec 1 „KorpZ“ a § 59 odstavec 1 písmeno j) „KrajZ“ smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společností ÚSKK, a.s. a Ing. Jaroslavem Fialou, CSc., jako předsedou představenstva společnosti ÚSKK, a.s., 
dle předloženého znění, a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce předsedy představenstva

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 „KorpZ“, § 12 odstavec 1 „KorpZ“ a § 59 odstavec 1 písmeno j) „KrajZ“ smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společností ÚSKK, a.s. a Michalem Riško, jako místopředsedou představenstva společnosti ÚSKK, a.s., dle předloženého znění, a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce místopředsedy představenstva

- schvaluje v souladu s ustanovením § 59 odstavec 2 „KorpZ“, § 12 odstavec 1 „KorpZ“ a § 59 odstavec 1 písmeno j) „KrajZ“ smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti mezi společností ÚSKK, a.s. a Ing. Ivanem Šmatem, jako členem představenstva společnosti ÚSKK, a.s., dle předloženého znění,
a to včetně jejího ujednání o výši a složkách odměny za výkon funkce člena představenstva

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., v působnosti valné hromady společnosti ve smyslu ustanovení § 12 odstavec 1 zákona o obchodních korporacích

Zodpovídá:
Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
Michal Riško, místopředseda představenstva
Ing. Ivan Šmat, člen představenstva



15. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení změny zakladatelské listiny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 670/06/14

jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČ 26367858, se sídlem Karlovy Vary, K Letišti 132, PSČ 360 01, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Plzni v odd. C, vložka č. 15872

- souhlasí s provedením změn zakladatelské listiny společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., dle návrhu

- souhlasí s tím, že se společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o., podřizuje zákonu 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech jako celku postupem podle § 777 odst. 5 uvedeného zákona

- pověřuje hejtmana, aby formou notářského zápisu provedl změnu zakladatelské listiny v jejím úplném znění dle odsouhlaseného návrhu

- ukládá jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zajistit vložení změny zakladatelské listiny 
do sbírky listin společnosti vedené u Krajského soudu v Plzni

Termín kontroly: 04.08.2014

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


16. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření – zisku za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 671/06/14

jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČ 26367858, se sídlem Karlovy Vary, K Letišti 132, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 15872

- schvaluje řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2013

- schvaluje v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a zakladatelské listiny návrh rozdělení zisku po zdanění za rok 2013 takto: 
zisk po zdanění ve výši 10.286.050,-- Kč se převádí na účet 428 „nerozdělený zisk z minulých let“

- schvaluje jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 3.580.259,98 Kč, který bude zaúčtován 
na účet 428 a tím dojde ke snížení nerozděleného zisku z minulých let

- bere na vědomí předloženou výroční zprávu společnosti za rok 2013

Termín kontroly: 04.08.2014

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


17. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Přestavba sociálního zařízení 
a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“ v Domově 
pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 672/06/14

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 3: INTEX - stavební spol. s.r.o., Klicperova 9, 301 00 Plzeň, 
IČO 29087309, ze zadávacího řízení na zhotovitele zakázky "Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů - projekt změny stavby před dokončením" v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, z důvodů nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky: „Přestavba sociálního zařízení a úprava pokojů imobilních klientů – projekt změny stavby před dokončením“ v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 1:

LAJKA spol. s.r.o., K. H. Borovského 447, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČO 49791648, s nabídkovou cenou 1.180.457,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitelku Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, Ing. Lenku Wohlrabovou, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže firmou LAJKA spol. s.r.o., sídlo 
K. H. Borovského 447, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 49791648, s nabídkovou cenou 1.180.457,-- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 08.09.2014

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


18. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb č. 211/2012-00 a schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb č. 502/2012 v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 673/06/14

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb ev. č. 211/2012-00 v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb 
ev. č. 211/2012-00 v rámci individuálního projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji“

- schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb ev. č. 502/2012 v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb ev. č. 502/2012 
v rámci individuálního projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 22.09.2014

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



19. Projekt Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace - předfinancování projektu v souvislosti se změnou metodiky Integrovaného operačního programu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 674/06/14

- bere na vědomí změnu způsobu proplácení způsobilých výdajů při realizaci projektu Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, v rámci Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1 (aktivity a, b, c) a oblasti intervence 3.3 (aktivita 3.3 c)

- ukládá odboru ekonomickému zajistit předfinancování projektu z rozpočtu Karlovarského kraje - Fondu budoucnosti ve výši 21.000.000,-- Kč

Termín kontroly: 06.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


20. Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 675/06/14

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ ke dni 31.5.2014

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


21. Odpověď hejtmana Karlovarského kraje na dopis zaslaný PhDr. Karlem Vítem Ph.D., ředitelem odboru implementace fondů EU Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 27.5.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 676/06/14

- bere na vědomí dopis ředitele odboru implementace fondů EU Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, PhDr. Karla Víta, Ph.D., hejtmanovi Karlovarského kraje ze dne 27.5.2014

- souhlasí s návrhem odpovědi na dopis ředitele odboru implementace fondů EU Ministerstva práce 
a sociálních věcí České republiky, PhDr. Karla Víta, Ph.D., ze dne 27.5.2014, s připomínkou uvedenou 
v zápise

- schvaluje odeslání odpovědi na dopis ředitele odboru implementace fondů EU Ministerstva práce 
a sociálních věcí České republiky, PhDr. Karla Víta, Ph.D.

- pověřuje hejtmana podpisem odpovědi na dopis ředitele odboru implementace fondů EU Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, PhDr. Karla Víta, Ph.D.

- bere na vědomí informace v důvodové zprávě

Termín kontroly: 06.10.2014

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


22. Určení platů ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 677/06/14

- určuje plat následujícím ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem s účinností od 1. srpna 2014 dle návrhu platových výměrů:

Ing. Bc. Markétě Šlechtové, Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
Mgr. Haně Švejstilové, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
RNDr. Jiřímu Widžovi, Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum
Mgr. Pavlu Janusovi, Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Mgr. Petru Pitrovi, Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
Mgr. Libuši Hoyerové, Dětský domov Plesná

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s určením platů

Termín kontroly: 22.09.2014

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



23. Jmenování členů konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 678/06/14

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov ve složení:

předseda komise:
Ing. Jana Trantinová
vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje - člen určený ředitelem krajského úřadu

členové komise:
JUDr. Václav Sloup
náměstek hejtmana Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem

JUDr. Martin Havel
náměstek hejtmana Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem

Mgr. Viktor Vanžura
ředitel příspěvkové organizace Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola 
a školní jídelna Plzeň - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

PhDr. Milan Molec
inspektor Karlovarského inspektorátu České školní inspekce

Monika Křížová
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související 
se jmenováním členů konkursní komise

Termín kontroly: 04.08.2014

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


24. Zřízení přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 679/06/14

- schvaluje zřízení 6 přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pro školní rok 2014/2015 za podmínky, 
že se v každé této třídě bude vzdělávat nejméně 7 dětí

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

Termín kontroly: 04.08.2014

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


25. Přerušení činnosti školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 680/06/14

- projednala záměry ředitelek příspěvkových organizací Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary a Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, které vykonávají činnost školních družin, přerušit jejich činnost v době hlavních školních prázdnin školního roku 2013/2014

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelky příspěvkových organizací o tomto usnesení rady kraje

Termín kontroly: 04.08.2014

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 681/06/14

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

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje TJ MDDM Ostrov ve výši 20.000,-- Kč na Mistrovství Evropy mažoretek v Belgii

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

Termín kontroly: 06.10.2014

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


27. Žádost o prodloužení termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 682/06/14

- schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Cheb o prodloužení termínu podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014 na realizaci projektu: Cheb, kostel 
sv. Mikuláše - oprava havarijního stavu "Stavební úpravy krovů a střech nad presbytářem a sakristií", 
a to do 30.6.2014

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkony související se změnami poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014

Termín kontroly: 04.08.2014

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


28. Smlouva o poskytnutí příspěvku společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 683/06/14

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60.000,-- Kč společnosti Montanregion Krušné 
hory - Erzgebirge, o.p.s., na úhradu části nákladů spojených s realizací projektu nominace kulturního statku "Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge" na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO včetně uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku dle návrhu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit hejtmanovi smlouvu 
k podpisu a zajistit veškeré závazky vyplývající z plnění uzavřené smlouvy

Termín kontroly: 08.09.2014

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


29. Příspěvek na kulturní představení pro děti - Libor Balák

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 684/06/14

- 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 Libor Balák ve výši 198.000,-- Kč 
na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací projektu „Kulturní představení pro děti“

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předat vypracovanou smlouvu 
k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 08.09.2014

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


30. Úplatné nabytí  části pozemku p.p.č. 321 v k.ú. Drmoul z majetku manželů Pivcových 
do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje prodat část pozemku p.p.č. 1239/2 v k.ú. Drmoul 
z majetku Karlovarského kraje do majetku manželů Pivcových

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 685/06/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 321, která byla oddělena geometrickým plánem č. 893-344/2013 z původního pozemku p.p.č. 321 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 321/2 o výměře 23 m2, vše v k.ú. a obci Drmoul, formou kupní smlouvy mezi manželi Květoslavem Pivcem a Věrou Pivcovou, oba bytem Panský Vrch 278, PSČ 353 01 Drmoul (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 3.890,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc ze společného jmění manželů Pivcových do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 1239/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 893-344/2013 z původního pozemku p.p.č. 1239/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1239/7 o výměře 7 m2,  vše v k.ú. a obci Drmoul, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Květoslavem Pivcem a Věrou Pivcovou, oba bytem Panský Vrch 278, PSČ 353 01 Drmoul (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 1.490,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Pivcových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku p.p.č. 1239/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 893-344/2013 z původního pozemku p.p.č. 1239/2 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1239/7 o výměře 7 m2, vše v k.ú. a obci Drmoul, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Květoslavem Pivcem a Věrou Pivcovou, oba bytem Panský Vrch 278, PSČ 353 01 Drmoul (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 1.490,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Pivcových

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


31. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1648/7 v k.ú. Rotava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 686/06/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku p.p.č. 1648/7 o výměře 22 m2 v k.ú. a obci Rotava formou kupní smlouvy mezi Lesy České republiky, s.p., 
se sídlem Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové, IČO 42196451, zastoupenými na základě podpisového řádu č. 3/2009 Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Lesů České republiky, s.p., se sídlem v Karlových Varech (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 4.580,-- Kč + náklady vzniklé v souvislosti 
s převodem vlastnického práva k předmětu koupě ve výši 671,-- Kč, t.j. celkem 5.251,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České Republiky, s.p., 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


32. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 1958, k.ú. Hazlov, 
ve prospěch Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 687/06/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístění vodovodní přípojky a kanalizace na p.p.č. 1958, k.ú. Hazlov mezi Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary, pracoviště Cheb (jako stranou povinnou), za částku 40.338,-- Kč s připočtením DPH

Termín kontroly: 18.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


33. Revokace usnesení č. RK 858/09/13 ze dne 2.9.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 688/06/14

- ruší usnesení pod č. RK 858/09/13 ze dne 2.9.2013:

„Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na p.p.č. 3255 
a p.p.č. 3258/11, k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) a městem Sokolov (jako stranou povinnou).“

Termín kontroly: 04.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


34. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 241/1 v k.ú. Chlum Svaté Maří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 689/06/14

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na pozemku p.č. 241/1 v k.ú. Chlum Svaté Maří, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dřeviny a zajištění bezpečnosti osob a vozidel pohybujících se po místní komunikaci v okolí dřeviny a přilehlého rodinného domu 
ve vlastnictví žadatele

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty žadateli, tj. p. Robertovi Strnadovi s tím, že zajistí kácení dřeviny 
a uhradí náklady s tím spojené

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Obecní úřad Chlum Svaté Maří o povolení kácení

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


35. Prodej osobního automobilu Škoda Fabia kombi svěřeného do správy Domova pro seniory 
v Hranicích, příspěvková organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 690/06/14

- schvaluje prodej osobního vozidla Škoda Fabia kombi RZ 1K2 9771, rok pořízení 2000, pořizovací cena 212.310,-- Kč, za odhadní cenu 23.200,-- Kč vč. DPH, dle znaleckého posudku č. 394-40/2014 zpracované Ing. Jiřím Pechem, znalcem v oboru ekonomiky se specializací ocenění motorových vozidel, se sídlem Česká Bříza 88, 330 11 Třemošná, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a fyzickou osobou panem Alexandrem Roháčkem, bytem Studánka 152, 351 24 Hranice u Aše 
(jako kupujícím na straně druhé), a tím převést vlastnické právo k movitému majetku, dle návrhu

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 23.200,-- Kč vč. DPH získané prodejem výše uvedeného osobního vozidla specifikovaného v návrhu zůstanou příspěvkové organizaci

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro seniory v Hranicích, Ing. Liboru Syrovátkovi, uzavřít kupní smlouvu, dle návrhu

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


36. Poskytnutí finančního příspěvku spolku "Konec toulání" v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 691/06/14

- schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku spolku "Konec Toulání" v roce 2014 
a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-- Kč spolku "Konec Toulání" na vakcinaci koček 
a nákup léků

Termín kontroly: 04.08.2014

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


37. Poskytnutí finančního příspěvku spolku Kozodoj o.s., z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 692/06/14

- schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku spolku Kozodoj o.s., pro rok 2014 
a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000,-- Kč spolku Kozodoj o.s., na opravu dětské herní plochy a výrobu zvedáku pro hendikepovaná zvířata v roce 2014

Termín kontroly: 04.08.2014

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


38. Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM a.s., pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 693/06/14

- schvaluje Dohodu o spolupráci při řešení pilotního projektu na rok 2014, včetně přílohy a Realizaci pilotního projektu v roce 2014

Termín kontroly: 15.12.2014

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


39. Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL a.s., pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 694/06/14

- schvaluje Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci, včetně přílohy č. 1

Termín kontroly: 15.12.2014

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


40. Spolupráce s Českým svazem včelařů, o.s. a Smlouva o poskytnutí příspěvku pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 695/06/14

- schvaluje Smlouvu o spolupráci s Českým svazem včelařů, o.s., okresními organizacemi Sokolov, Cheb, Karlovy Vary, Smlouvu o poskytnutí příspěvku Českému svazu včelařů, o.s., okresní organizaci Sokolov 
a Poskytnutí příspěvku Českému svazu včelařů, o.s., okresní organizaci Sokolov, pro rok 2014 ve výši 20.000,-- Kč

Termín kontroly: 04.08.2014

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


41a) Aktualizace transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 696/06/14

- schvaluje změny Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově, příspěvková organizace, ke dni 3.6.2014

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením “PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, zaznamenat změny ke dni 3.6.2014 formou revizí textu do Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením “PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, předložit aktualizovaný Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, odboru sociálních služeb a sociální práce ke schválení

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


41b) Výjezdová základna Ostrov Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 697/06/14

- bere na vědomí informaci o variantách A, B vybudování výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, v Ostrově

- schvaluje variantu B – výstavbu nového objektu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, v Ostrově na pozemku, který je ve správě příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, Dukelských hrdinů, Ostrov

Termín kontroly: únor 2015

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace


41c) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Servisní služby 
pro zajištění 24h provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 698/06/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Servisní služby pro zajištění 24h provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Your System s.r.o., IČO 00174939, se sídlem Türkova 2319/5b, 140 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 11.805.000,-- Kč bez DPH.

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Servisní služby pro zajištění 24h provozu operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ s celkovou výší peněžitého závazku 11.805.000,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt 
k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

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


41d) Změna systému odměňování zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu a systému tvorby rozpočtu na platy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 699/06/14

- doporučuje řediteli krajského úřadu vydání nového vnitřního platového předpisu a zavedení nového systému odměňování zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, včetně systému tvorby rozpočtu na platy

Zodpovídá:
Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu


41e) Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace  - schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 700/06/14

- souhlasí s odůvodněním účelnosti významné veřejné zakázky: „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky: „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“

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


41f) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 701/06/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 s využitím 
§ 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku" rozdělenou na část 1 - vybavení vyráběné na zakázku (pracovní a dílenské stoly, svářecí boxy, kovářské výhně) a část 2 - stavební úsek

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

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

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

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

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

Termín kontroly: 22.09.2014

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


41g) Podpora talentovaných žáků středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 702/06/14

- schvaluje poskytnutí finančních darů z rozpočtu Karlovarského kraje 10 vybraným žákům středních škol zřizovaných Karlovarským krajem na částečnou úhradu nákladů na ubytování a stravování souvisejících 
s výkonem práce dle dohody o provedení práce (odborná stáž formou brigády na vědeckých pracovištích) uzavřené mezi obdarovaným a Západočeskou univerzitou v Plzni v celkové výši 50.000,--  Kč dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající 
z tohoto usnesení

Termín kontroly: 22.09.2014

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


41h) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice 
v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 703/06/14

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 3 VPÚ DECO PRAHA a.s., z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ z důvodu nesplnění prokázání technických kvalifikačních předpokladů

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Zpracování projektové dokumentace 
a inženýrská činnost na akci - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 1 ATELIER PENTA a.s., s nabídkovou cenou 5.710 000,-- Kč bez DPH.

Termín kontroly: 22.09.2014

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

41i) Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje 
a bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 704/06/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí následujících nemovitých věcí:

- části pozemku p.č. 196, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2120-1514/2014 z původního pozemku p.č. 196 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 196/1 o výměře 1197 m2, jehož součástí je stavba č.p. 273, občanská vybavenost
- části pozemku p.č. 197/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2120-1514/2014 z původního pozemku p.č. 197/1 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.č. 197/1 o výměře 658 m2

vše v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy, mezi městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, 357 35 Chodov, IČO 00259349 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Gymnáziem a obchodní akademií Chodov, se sídlem Smetanova 738, 357 35  Chodov, IČO 49767208 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci 
z vlastnictví města Chodov, do majetku Karlovarského kraje s podmínkou, že město zajistí uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu neurčitou na část pozemku p.č. 197/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2120-1514/2014 z původního pozemku p.č. 197/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 197/4 o výměře 334 m2 mezi městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, 357 35  Chodov, IČO 00259349 (jako půjčitel na straně jedné) a příspěvkovou organizací Gymnáziem 
a obchodní akademií Chodov, se sídlem Smetanova 738, 357 35 Chodov, IČO 49767208 
(jako vypůjčitel na straně druhé), z důvodu zajištění vstupu do budovy

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést následující nemovité věci:

- pozemek p.č. 2076, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 866 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost
- pozemek p.č. 2077, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 826 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost
- pozemek p.č. 2078, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 496 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost
vše v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Gymnázium a obchodní akademie Chodov, se sídlem Smetanova 738, 357 35  Chodov, IČO 49767208  (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, 
357 35 Chodov, IČO 00259349 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Chodov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod následujících nemovitých věcí:

- pozemek p.č. 2076, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 866 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost
- pozemek p.č. 2077, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 826 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost
- pozemek p.č. 2078, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 496 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost
vše v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Gymnázium a obchodní akademie Chodov, se sídlem Smetanova 738, 357 35  Chodov, IČO 49767208  (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, 
357 35 Chodov, IČO 00259349 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Chodov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv 
a pověřit jí podpisem těchto smluv po jejich schválení Radou Karlovarského kraje

Termín kontroly: 20.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


41j) Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a Kanceláří Generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné výstavě EXPO

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 705/06/14

- schvaluje účast Karlovarského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně včetně uzavření smlouvy o spolupráci dle návrhu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi a zabezpečit veškeré kroky vyplývající z dané smlouvy

Termín kontroly: 15.12.2014

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


