Usnesení z 28. jednání RKK dne 07.07.2014

07.07.2014		Strana 1 (celkem 34)

	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 28. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. července 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:34 do 9:34 hodin 


Přítomni:              	Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, 
PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Valjentová
Omluveni:		PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Mgr. Vránová, zástupce ředitele krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná      	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.7.2014
RK 717/07/14
2.
Změna termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje
RK 718/07/14
3.
Přijetí daru Karlovarský krajem
RK 719/07/14
4.
Rozpočtové změny
RK 720/07/14
5.
Poskytnutí cenové výjimky k běžnému účtu a zrušení spořícího účtu ČSOB 
pro podnikatele TOP 
RK 721/07/14
6.
Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Gymnázium 
a střední odborná škola Aš
RK 722/07/14
7.
Změna účelu charakteru schválené dotace do investičního fondu a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov
RK 723/07/14
8.
Převod z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
RK 724/07/14
9.
Prominutí pohledávky za povinným Detlevem Kuhnem a Egonem Kuhnem GbR
RK 725/07/14
10.
Žádost o prominutí penále
staženo
11.
Analýza – prověření možnosti uplatnění záruky dle mandátní smlouvy 
č. VZ 045/2009, vůči obchodní společnosti Axcode CZ, a.s.
RK 726/07/14
12.
Žádost příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice o prominutí povinnosti odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně při realizaci grantového projektu „Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání“ reg. č. CZ.1.07/1.1.11/03.0014 


RK 727/07/14
13.
Žádost Základní umělecké školy Horní Slavkov, okres Sokolov, IČO 75005450, 
se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov, o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně
RK 728/07/14
14.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání – Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o realizaci grantového projektu ev. č. KK 01754/2013-00
RK 729/07/14
15.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zateplení pavilonu C 
v Karlovarské krajské nemocnici a.s.“- Schválení formy zadávacího řízení - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  - Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise 
RK 730/07/14
16.
První české gymnázium v Karlových Varech: "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla"
RK 731/07/14
17.
Schválení uzavření smlouvy s dodavatelem 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 732/07/14
18.
Žádost o navýšení celkového objemu finančních prostředků určených na zajištění údržby cyklostezky Ohře v úseku realizovaném v rámci projektu "Cyklostezka Ohře I"
RK 733/07/14
19.
Zpracování akčního plánu protihlukových opatření pro okolí hlavních silnic
RK 734/07/14
20.
Schválení výjimky z Předpisu Rady kraje č. PR 01/2014 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ 
a z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ pro obec Prameny
RK 735/07/14
21.
Připomenutí 1. světové války-návrh aktivit v Karlovarském kraji
RK 736/07/14
22.
Spoluúčast Karlovarského kraje na akci ,,Regionální den železnice 2014"
RK 737/07/14
23.
Schválení zahájení čerpání úvěru na dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie v letech 2014 - 2015
RK 738/07/14
24.
Uzavření smlouvy na zajištění údržby nového úseku cyklostezky Ohře vybudovaného v rámci projektu "Cyklostezka Ohře II"
RK 739/07/14
25.
Příprava Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje
RK 740/07/14
26.
Nominace do Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území města Karlovy Vary (IPRÚ)
RK 741/07/14
27.
Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Krásný Jez – zásobování pitnou vodou“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 
RK 742/07/14
28.
Žádost Obce Velký Luh o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „ČOV a kanalizace Velký Luh“ 
v silničních pozemcích Karlovarského kraje 
RK 743/07/14
29.
Změna kapacity sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem poskytovaných v příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace
RK 744/07/14
30.
Změna Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské, příspěvková organizace
RK 745/07/14
31.
Individuální projekt Karlovarského kraje „Služby sociální prevence 
v Karlovarském kraji“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci 
RK 746/07/14
32.
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ–ZS824-91/2014 na projekt „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“ 
RK 747/07/14
33.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva


RK 748/07/14
34.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky ,,Dodávka medicinálních plynů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci "
RK 749/07/14
35.
Příprava zadávacího řízení „Zhotovitel stavby" v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa" 
bez usnesení
36.
Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“
RK 750/07/14
37.
Tisková oprava – Doplnění expertní skupiny v souvislosti s koncepcí rozvoje 
a řízení nemocnic Karlovy Vary, Cheb a Sokolov  
RK 751/07/14
38.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy pro jednotlivce v Karlovarském kraji“ a příprava nového zadávacího  řízení - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 752/07/14
39.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji “ a příprava nového zadávacího řízení - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 753/07/14
40.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji“ a příprava nového zadávacího řízení - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 754/07/14
41.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji“ a příprava nového zadávacího řízení - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 755/07/14
42.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji“ a příprava nového zadávacího řízení - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 756/07/14
43.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením 
a duševním onemocněním “ a příprava nového zadávacího řízení - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 757/07/14
44.
Žádost Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, o úlevu 
z povinnosti odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje
RK 758/07/14
45.
Souhlas se jmenováním zástupců ředitele příspěvkových organizací Gymnázium 
a obchodní akademie Chodov a Střední průmyslová škola Loket
RK 759/07/14
46.
Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 a poskytnutí věcných darů účastníkům
RK 760/07/14
47.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Gymnázium Cheb: "Výměna otvorových výplní na Gymnáziu Cheb 2014"
RK 761/07/14
48.
Smlouva o partnerství mezi příspěvkovou organizací První české gymnázium 
v Karlových Varech a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v souvislosti s realizací projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 
II. etapa – Přístavba západního křídla“
RK 762/07/14
49.
Smlouva č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 
II. etapa - přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech
RK 763/07/14
50.
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 764/07/14
51.
Bezúplatné nabytí části pozemku st.p.č. 43 v k.ú. Beranov a částí pozemku 
p.p.č. 327/12 v k.ú. Teplá z majetku města Teplá do majetku Karlovarského kraje 
a záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 1256/3 a p.p.č. 1265/1 
v k.ú. Beranov a části pozemků p.p.č. 2856/1 a p.p.č. 2999 v k.ú. Teplá z majetku Karlovarského kraje do majetku města Teplá
RK 765/07/14
52.
Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – důlní most 
u hradla M2 a železniční most "Matyáš" přes řeku Svatavu v k.ú. Svatava
RK 766/07/14
53.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 659 v k.ú. Podhrad a pozemek p.p.č. 3052/21 v k.ú. Cheb
RK 767/07/14
54.
Záměr kraje směnit část pozemku p.p.č. 800/6 v k.ú. Starý Hrozňatov 
ve vlastnictví Ing. Rudolfa Fejtka s částí pozemku p.p.č. 1529/8 v k.ú. Starý Hrozňatov ve vlastnictví Karlovarského kraje
RK 768/07/14
55.
Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 
RK 769/07/14
56.
Schválení smluv o výpůjčce dvou PC v rámci projektu „Rozvoj eGovernmentu 
na území Karlovarského kraje“ – Krajská knihovna Karlovy Vary
RK 770/07/14
57.
Souhlas s pokácením 8 ks dřevin a 2 x zapojeného porostu dřevin rostoucích 
na pozemku p.p.č. 1911/2 v k.ú. Pozorka u Nejdku
RK 771/07/14
58a
Vystavení plné moci
RK 772/07/14











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

JUDr. Martin Havel v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   










A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Martina Havla
- Bohuslavu Hajskou


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 58a)         Vystavení plné moci

Staženo z programu:

bod č. 10) 	Žádost o prominutí penále

	

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.7.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 717/07/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.7.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Změna termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 718/07/14

- schvaluje změnu termínu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje z původního schváleného termínu dne 4.9.2014 na nový termín dne 3.9.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


3. Přijetí daru Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 719/07/14

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

- schvaluje uzavření Smlouvy o propagaci obchodního jména mezi Karlovarským krajem a společností METROSTAV a.s.

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


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 720/07/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 220/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 504.851,20 Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu „Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání“, realizovaného Střední lesnickou školou Žlutice, 
v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 221/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 v celkové částce ± 170.260,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělskou školu Dalovice na zajištění výuky a výcviku včetně získání řidičského oprávnění skupiny T v autoškole, která je součástí učebních osnov.

Rozpočtovou změnu č. 222/2014
- navýšení příjmů a výdajů Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 74.660.491,-- Kč z důvodu přidělení účelové dotace z ministerstva dopravy určené ke krytí nákladů Karlovarského kraje 
na prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě v roce 2014 

Rozpočtovou změnu č. 223/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 15.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro obecní školu Karlovarského kraje Základní uměleckou školu Kraslice na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí a reprezentací Karlovarského kraje na festivalu „Makarské kulturní léto“.

Rozpočtovou změnu č. 224/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.016.565,-- 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 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II.
- snížení financování Fondu budoucnosti ve výši 2.000.000,-- Kč za předfinancování výdajů Globálního grantu v opatření 1.3 II.

Rozpočtovou změnu č. 225/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.729.161,66 Kč z titulu přijetí 5. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji (OP LZZ VII.) 







Rozpočtovou změnu č.  226/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v částce 
± 198.000,-- Kč. Prostředky jsou určeny pro Libora Baláka – Karlovarské hudební divadlo jako neinvestiční příspěvek na podporu projektu „Kulturní představení pro děti“.

Rozpočtovou změnu č. 227/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.386.327,-- Kč z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II. (OP LZZ IX.) financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Rozpočtovou změnu č. 228/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 253.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek ve výši 155.000,-- Kč na elektroopravy, podlahové krytiny, malování a úklid a investiční příspěvek ve výši 98.000,-- Kč na zasíťování pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu pedagogickou, gymnázium a vyšší odbornou školu Karlovy Vary. 

Rozpočtovou změnu č. 229/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.488.788,58 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 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II.

Rozpočtovou změnu č. 230/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní uměleckou školu A. Dvořáka Karlovy Vary na částečné pokrytí výdajů na IV. festival tvorby žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje k Roku české hudby 2014. 

Rozpočtovou změnu č. 231/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.370.385,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování programu „Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje ve výši 723.937,-- Kč a pro obecní školy Karlovarského kraje ve výši 646.448,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 232/2014 
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje – příspěvky cizím subjektům ve výši ± 200.000,-- Kč  pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje na celoroční činnost

Rozpočtovou změnu č. 233/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 27.622.600,-- Kč. Jedná se o posílení finančních prostředků 
po 1. úpravě rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2014 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 4.336.143,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 23.286.457,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).
Rozpočtovou změnu č. 234/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením příjmů ve výši 179.000,-- Kč. Jedná se 
o finanční prostředky, které byly převedeny na účet Karlovarského kraje dne 26.6.2014 na základě Smlouvy o poskytnutí finančního prostředku Karlovarskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti města Horní Slavkov.

Rozpočtovou změnu č. 235/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 215.120,98 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 236/2014
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 
ve výši 2.800.000,-- Kč určených na dofinancování veřejné zakázky Domov pro seniory „Skalka“, příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Finanční prostředky byly příspěvkové organizaci poslány 
na základě rozpočtové změny č. 120/2014 z rezervy Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje a tímto rozpočtovým opatřením budou vráceny zpět.

Rozpočtovou změnu č.  237/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 18.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb na realizaci projektu: „Dokumentace soudobých projevů lidových zvyků a tradic v Karlovarském kraji – 4. etapa“

Rozpočtovou změnu č. 238/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 192.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z neinvestičních na investiční. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 239/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.230.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů včetně provozních ve školství v období III. čtvrtletí 2014 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 240/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši ± 116.580,-- Kč k zajištění mzdových výdajů projektu 
V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II. (OP LZZ XI.) financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb. 

Rozpočtovou změnu č. 241/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.466,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odborné učiliště Toužim z programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2014“ a Karlovarský kraj je povinen v souladu 
s Rozhodnutím č. 3525-18/2014 vrátit prostředky tohoto dotačního programu, pokud přidělené finanční prostředky z dotace na dohodnutý účel nebudou plně vyčerpány. Tyto prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 242/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 287.500,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje:

•	Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary       8.000,-- Kč
•	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov	50.500,-- Kč
•	Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek	             14.000,-- Kč
•	Střední průmyslová škola Ostrov				84.500,-- Kč
•	Integrovaná střední škola Cheb					60.000,-- Kč
•	Střední lesnická škola Žlutice					30.000,-- Kč
•	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary			23.000,-- Kč
•	Střední škola živnostenská Sokolov				17.500,-- Kč

Finanční prostředky jsou určeny na stipendia na II. pololetí pro žáky vzdělávající se ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 243/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 25,16 Kč do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl Karlovarskému kraji vyměřen na základě mylně provedené platby v rámci realizace projektu 
Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách realizovaného 
v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 244/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 14.618.226,-- Kč  do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro projekt Investiční podpora procesu transformace Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA Hazlov. Jedná se o zajištění předfinancování jak přípravy, tak nově 
i realizace projektu, financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace, podporovaná aktivita 3.1 a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb. 

Rozpočtovou změnu č. 245/2014
- přesun rozpočtových prostředků z odboru ekonomického do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 2.700.000,-- Kč. Jedná se o posílení položek platy zaměstnanců 
v pracovním poměru a povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a všeobecné zdravotní pojištění.

Rozpočtová změna č. 246/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 675.717,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje v roce 2014 z dotačního programu Podpora budování 
a údržby lyžařských běžeckých tras.  Jedná se o nevyčerpané prostředky vyplacené v roce 2013. 

Rozpočtovou změnu č. 247/2014
- přesun rozpočtových prostředků z odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 400.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek pro organizaci Tempo Team Prague, s.r.o., Praha na akci 2. ročník ½ maratonu Karlovy Vary 2014.

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
5. Poskytnutí cenové výjimky k běžnému účtu a zrušení spořícího účtu ČSOB pro podnikatele TOP 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 721/07/14

- bere na vědomí Návrh Československé obchodní banky, a.s., na poskytnutí cenové výjimky k běžnému účtu Karlovarského kraje

- schvaluje zrušení spořícího účtu ČSOB pro podnikatele TOP

- schvaluje převod volných finančních prostředků kraje na běžném účtu kraje u ČSOB dle návrhu

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru zrušením spořícího účtu ČSOB pro podnikatele TOP 
a zajištěním alokace volných finančních prostředků na běžném účtu u ČSOB

Termín kontroly: 08.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Gymnázium a střední odborná škola Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 722/07/14

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu ve výši 466.360,-- Kč příspěvkové organizaci Gymnázium a střední odborná škola Aš na nutné opravy budovy školy

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


7. Změna účelu charakteru schválené dotace do investičního fondu a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 723/07/14

- schvaluje změnu účelu charakteru schválené dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov ve výši 150.000,-- Kč z akce ,,Připojení na pult centrální ochrany" 
na akci ,,Oprava střechy tělocvičen"

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov ve výši 451.000,-- Kč na opravu střechy tělocvičen

Zodpovídá:
Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov


8. Převod z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 724/07/14

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice ve výši 50.000,-- Kč 
na malířské práce

Zodpovídá:
PaedDr. Vladimíra Štrynclová, ředitelka příspěvkové organizace Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice


9. Prominutí pohledávky za povinným Detlevem Kuhnem a Egonem Kuhnem GbR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 725/07/14

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 6.000,-- Kč za povinným Detlevem Kuhn 
a Egon Kuhn GbR, se sídlem Oeger Str. 8, 58119 Hagen, Spolková republika Německo

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


10. Žádost o prominutí penále

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


11. Analýza – prověření možnosti uplatnění záruky dle mandátní smlouvy č. VZ 045/2009, vůči obchodní společnosti Axcode CZ, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 726/07/14

- bere na vědomí Analýzu, vypracovanou odborem legislativním a právním a

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu uplatnit a vymáhat vůči společnosti Axcode CZ, a.s., 
Sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Střemchová 3162/3, PSČ 106 00, Identifikační číslo: 27958591, s odkazem 
na článek V. (Záruka, smluvní pokuty) odst. 5.1, písm. c) mandátní smlouvy ze dne 24. 6. 2009, ev. č. 
VZ 045/2009, úhradu sankce ve výši 150.000,-- Kč, uložené rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j.: ÚOHS-S661/2012/VZ-11729/2013/521/JHn ze dne 24. června 2013, ve znění rozhodnutí Předsedy úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, č. j.: ÚOHS-R197/2013/VZ-7683/2014/310/LPa, ze dne 10. dubna 2014

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


12. Žádost příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice o prominutí povinnosti odvodu 
do rozpočtu Karlovarského kraje za porušení rozpočtové kázně při realizaci grantového projektu „Modernizací odborné výuky ke kvalitnímu vzdělání“ reg. č. CZ.1.07/1.1.11/03.0014 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 727/07/14

- schvaluje povolit v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů úlevu z povinnosti odvodu z částky 
504 851,20 Kč do rozpočtu Karlovarského kraje, a to ve výši 75 % z této částky tj. 378 638,40 Kč

- ukládá odboru investic a grantových schémat realizovat úkoly spojené s úlevou z povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně

Termín kontroly: 18.08.2014

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


13. Žádost Základní umělecké školy Horní Slavkov, okres Sokolov, IČO 75005450, se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 728/07/14

- schvaluje neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.586.596,-- Kč Základní umělecké škole Horní Slavkov, okres Sokolov, IČO 75005450, se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neprominout odvod za porušení rozpočtové kázně 
ve výši 1.586.596,-- Kč Základní umělecké škole Horní Slavkov, okres Sokolov, IČO 75005450, se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov

Termín kontroly: 18.08.2014

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


14. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu 
ev. č. KK 01754/2013-00

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 729/07/14

- schvaluje znění Dodatku č. 1, kterým se přesouvají finanční prostředky mezi kapitolami schváleného rozpočtu Smlouvy o realizaci grantového projektu ev. č. KK 01754/2013-00 v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a společností LB Plán, s.r.o.

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se přesouvají finanční prostředky mezi kapitolami schváleného rozpočtu Smlouvy o realizaci grantového projektu ev. č. KK 01754/2013-00 v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a společností LB Plán, s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 1

Termín kontroly: 18.08.2014

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






15. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zateplení pavilonu C v Karlovarské krajské nemocnici a.s.“
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 730/07/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zateplení pavilonu C v Karlovarské krajské nemocnici a.s.“

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zateplení pavilonu C 
v Karlovarské krajské nemocnici a.s.“

- schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Zateplení pavilonu C v Karlovarské krajské nemocnici a.s.“ pro účely předběžného oznámení

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
	- člen: Ing. Věra Tomsová		- náhradník: Ing Irena Šteflová
	- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
	- člen: Jiří Kvak			- náhradník: Bc. Olga Vokáčová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
	- člen: Bc. Miloslav Čermák 		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
	- člen: Mgr. Jiří Klsák 			- náhradník: Ing. Petr Kulhánek
	- člen: Josef Murčo			- náhradník: Barbora Vojtová
	- člen: Ing. Josef Hora			- náhradník: Mgr. Jiří Holan
	- člen: Ing. Věra Tomsová 		- náhradník: Jiří Kvak
	- člen: Ing. Jaroslav Bednář		- náhradník: Ing. Ilona Vltavská

Termín kontroly: 20.10.2014

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


16. První české gymnázium v Karlových Varech: "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 731/07/14

- pověřuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, podpisem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Termín kontroly: 06.10.2014

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech




17. Schválení uzavření smlouvy s dodavatelem 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 732/07/14

- schvaluje smlouvu 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“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ATELIER PENTA v.o.s. 
s nabídkovou cenou 5.710.000,-- Kč bez DPH

- schvaluje uzavření smlouvy 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“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ATELIER PENTA v.o.s. 
s nabídkovou cenou 5.710.000,-- Kč bez DPH

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy 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“ mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ATELIER PENTA v.o.s. s nabídkovou cenou 5.710.000,-- Kč bez DPH

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


18. Žádost o navýšení celkového objemu finančních prostředků určených na zajištění údržby cyklostezky Ohře v úseku realizovaném v rámci projektu "Cyklostezka Ohře I"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 733/07/14

- souhlasí s navýšením celkového objemu finančních prostředků určených na zajištění údržby části cyklostezky Ohře vybudované v rámci projektu "Cyklostezka Ohře I" pro rok 2014 o 50.000,-- Kč 
na celkovou částku 400.000,-- Kč

- souhlasí s navýšením celkového objemu finančních prostředků určených na zajištění údržby části cyklostezky Ohře vybudované v rámci projektu "Cyklostezka Ohře I" pro roky 2015 - 2017 na celkovou částku 450.000,-- Kč

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit uzavření příslušného dodatku ke smlouvě 
na zajištění údržby cyklostezky Ohře evidenční číslo: 00508/2013-00

Termín kontroly: 06.10.2014

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


19. Zpracování akčního plánu protihlukových opatření pro okolí hlavních silnic

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 734/07/14

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, zpracování akčního plánu protihlukových opatření vycházejícího z Ministerstva zdravotnictví ČR předaných strategických hlukových map a dle metodického návodu pro zpracování akčních plánů protihlukových opatření 
pro okolí hlavních silnic, hlavních železničních tratí, hlavních letišť a na území stanovených aglomerací podle Směrnice 2002/49/EC o snižování a řízení hluku v životním prostředí

Termín kontroly: únor 2015

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


20. Schválení výjimky z Předpisu Rady kraje č. PR 01/2014 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ a z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ pro obec Prameny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 735/07/14

- schvaluje 

- výjimku z Předpisu Rady kraje č. PR 01/2014 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ čl. 5 s tím, že zakázka bude zadána přímo projektantovi - 
Ing. Stanislavu Zemanovi

- výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014 v rámci dotačního titulu
“Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ s tím, že se pro hodnocení žádosti, 
ke způsobu řešení a uzavření smlouvy o dílo, tento dotační program nevyužije

- schvaluje 

- smlouvu o dílo na zhotovení územně plánovací dokumentace „Územní plán Prameny“, uvedenou 
v příloze č. 1,
- smlouvu o spolupráci mezi Karlovarským krajem a obcí Prameny, uvedenou v příloze č. 2,

- pověřuje Ing. arch. Jaromíra Musila, vedoucího odboru regionálního rozvoje, podpisem smlouvy o dílo na zhotovení územně plánovací dokumentace „Územní plán Prameny“ a podpisem smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a obcí Prameny

Termín kontroly: 18.08.2014

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


21. Připomenutí 1. světové války-návrh aktivit v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 736/07/14

- schvaluje návrh aktivit Karlovarského kraje u příležitosti 100. výročí od vypuknutí 1. světové války

- pověřuje odbor regionálního rozvoje realizací navržených aktivit

Termín kontroly: 15.12.2014
Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


22. Spoluúčast Karlovarského kraje na akci "Regionální den železnice 2014"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 737/07/14

- schvaluje spoluúčast Karlovarského kraje na akci "Regionální den železnice 2014"

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku na akci "Regionální den železnice 2014" ve výši 200 tis. Kč

- ukládá vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišové, zajistit financování akce "Regionální den železnice 2014" ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu kraje

Termín kontroly: 06.10.2014

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 738/07/14

- schvaluje zahájení čerpání úvěru dle Smlouvy o úvěru registrační číslo 99006992743 ze dne 3.10.2013 uzavřené s Komerční bankou, a.s., na dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. 
a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie v letech 2014 - 2015

Termín kontroly: 24.11.2014

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


24. Uzavření smlouvy na zajištění údržby nového úseku cyklostezky Ohře vybudovaného v rámci projektu "Cyklostezka Ohře II"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 739/07/14

- schvaluje uzavření smlouvy na zajištění údržby cyklostezky Ohře vybudované v rámci projektu "Cyklostezka Ohře II" s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

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





25. Příprava Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 740/07/14

- pověřuje Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, p.o., přípravou Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.09.2014

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


26. Nominace do Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území města Karlovy Vary (IPRÚ)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 741/07/14

- schvaluje Ing. Jiřího Červinku jako zástupce za Karlovarský kraj v Řídícím výboru Integrovaného plánu rozvoje území města Karlovy Vary

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


27. Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Krásný Jez – zásobování pitnou vodou“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 742/07/14

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Krásný Jez – zásobování pitnou vodou“ na polovinu z původně stanovené částky

Termín kontroly: 22.09.2014

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


28. Žádost Obce Velký Luh o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „ČOV a kanalizace Velký Luh“ v silničních pozemcích Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 743/07/14

- souhlasí s prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „ČOV a kanalizace Velký Luh“

Termín kontroly: 22.09.2014


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


29. Změna kapacity sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem poskytovaných v příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 744/07/14

- schvaluje od 1.1.2015 změnu kapacity sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem poskytovaných v příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace takto: domov pro seniory ze současného stavu 57 lůžek na 45 lůžek, domov se zvláštním režimem ze současného stavu 25 lůžek na 37 lůžek

Termín kontroly: 06.10.2014

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


30. Změna Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 745/07/14

- bere na vědomí, že od ledna 2015 bude přecházet 14 uživatelek ze sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytované Domovem pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, do sociální služby podpora samostatného bydlení, kterou poskytuje Rytmus – 
od klienta k občanovi, o.p.s.

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, 
Ing. Pavlu Novákovi, aby ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
a organizací Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., realizoval potřebné kroky související s přechodem uživatelek ze sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením do sociální služby podpora samostatného bydlení

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace,  
Ing. Pavlu Novákovi, aby provedl změnu transformačního plánu ke dni 1.1.2015 a tyto zaznamenal formou revizí textu do Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Termín kontroly: 20.10.2014

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






31. Individuální projekt Karlovarského kraje „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“ - schválení návrhu smlouvy o spolupráci 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 746/07/14

- schvaluje Smlouvu o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o spolupráci pro Individuální projekt Karlovarského kraje „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na monitoring uživatelů z hlediska podpory služeb v rámci evaluace, na řízení a administraci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“ ve výši 1.861.940,-- Kč

Termín kontroly: 18.08.2014

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


32. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ–ZS824-91/2014 na projekt „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 747/07/14

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ–ZS824-91/2014 v rámci OP LZZ na Individuální projekt Karlovarského kraje „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“ registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00080

- deklaruje, že jako orgán příjemce dotace byla rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ – ZS824-91/2014 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na  Individuální projekt Karlovarského kraje „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“ registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00080

- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ–ZS 824-91/2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt Karlovarského kraje „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“ registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00080
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

- ukládá 
a) odboru sociálních věcí a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OPLZZ – ZS824-91/2014 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
na Individuální projekt Karlovarského kraje „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“ registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00080
b) odboru sociálních věcí informovat 2x ročně Radu Karlovarského kraje o průběžném plnění projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: únor 2015

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


33. Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 748/07/14

která je jediným akcionářem obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B,vložka 1205 (dále jen KKN 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:

- schvaluje v souladu se stanovami KKN a.s., článek 9 bod 3 písm. r) dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a MUDr. Jiřím Hofmannem, 
dle návrhu

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

Termín kontroly: únor 2015

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


34. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Dodávka medicinálních plynů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci "

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 749/07/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka medicinálních plynů 
pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Linde Gas a.s., IČO 00011754, se sídlem U Technoplynu 1324, 
PSČ 198 00, Praha 9.

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D. ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Dodávka medicinálních plynů 
pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 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


35. Příprava zadávacího řízení „Zhotovitel stavby" v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa" 

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 750/07/14

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

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


37. Tisková oprava - Doplnění expertní skupiny v souvislosti s koncepcí rozvoje a řízení nemocnic Karlovy Vary, Cheb a Sokolov  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 751/07/14

- jmenuje nové členy do expertní komise, jejímž úkolem bude vytvoření koncepce rozvoje a řízení nemocnic v Karlovarském kraji, a to

za Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o., s připomínkou uvedenou v zápise
	            
za Zastupitele Karlovarského kraje
         MUDr. Jiřího Brdlíka

a dále
JUDr. Petra Šustka, Ph.D
advokátní kancelář, Praha - specializující se na zdravotnické právo

- schvaluje tiskovou opravu usnesení č. RK 654/06/14 ze dne 9.6.2014, a to následovně: jméno MUDr. Petr Vaňěk se nahrazuje za MUDr. Luboš Vaněk

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana





38. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy 
pro jednotlivce v Karlovarském kraji“ a příprava nového zadávacího  řízení - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 752/07/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby azylové domy 
pro jednotlivce v Karlovarském kraji“

- schvaluje opětovnou realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby azylové domy pro jednotlivce 
v Karlovarském kraji“

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

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

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

Termín kontroly: 20.10.2014

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


39. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy 
pro matky s dětmi v Karlovarském kraji “ a příprava nového zadávacího řízení - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 753/07/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby azylové domy 
pro matky s dětmi v Karlovarském kraji“

- schvaluje opětovnou realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi 
v Karlovarském kraji“

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

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

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

Termín kontroly: 20.10.2014

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


40. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby domy na půl cesty 
v Karlovarském kraji“ a příprava nového zadávacího řízení - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek 
s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 754/07/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby domy na půl cesty 
v Karlovarském kraji“

- schvaluje opětovnou realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji“

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

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

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

Termín kontroly: 20.10.2014

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


41. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby intervenční centra 
v Karlovarském kraji“ a příprava nového zadávacího řízení - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek 
s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 755/07/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby intervenční centra 
v Karlovarském kraji“

- schvaluje opětovnou realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji“

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

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

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

Termín kontroly: 20.10.2014

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


42. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji“ a příprava nového zadávacího řízení - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek 
s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 756/07/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji“

- schvaluje opětovnou realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku "Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra 
v Karlovarském kraji“

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

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

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

Termín kontroly: 20.10.2014

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


43. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním “ a příprava nového zadávacího řízení - schválení formy zadávacího řízení, schválení hodnotících kritérií a jejich vah, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami, jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 757/07/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou „Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“

- schvaluje opětovnou realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou „Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení 
v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“

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

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

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

Termín kontroly: 20.10.2014

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


44. Žádost Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, o úlevu z povinnosti odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 758/07/14

- schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, ve výši 170.102,-- Kč

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s prominutím odvodu 
za porušení rozpočtové kázně uvedené příspěvkové organizaci

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

Termín kontroly: 18.08.2014

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


45. Souhlas se jmenováním zástupců ředitele příspěvkových organizací Gymnázium a obchodní akademie Chodov a Střední průmyslová škola Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 759/07/14

- souhlasí s účinností od 1. srpna 2014 se jmenováním Ing. Bc. et Bc. Ivana Lavičky na pracovní místo zástupce ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov, který ředitelku 
v době její nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností

- souhlasí s účinností od 1. srpna 2014 se jmenováním Mgr. Michaely Sebjánové na pracovní místo zástupkyně ředitelky příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket, která ředitelku v době její nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelky uvedených příspěvkových organizací o tomto usnesení
Termín kontroly: 18.08.2014

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


46. Účast sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 a poskytnutí věcných darů účastníkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 760/07/14

- bere na vědomí pozvání hejtmana Plzeňského kraje k účasti sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 konaných ve dnech 14. – 19. června 2015 
v Plzeňském kraji

- souhlasí s účastí sportovní reprezentace Karlovarského kraje na Hrách VII. letní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2015 a s podáním přihlášky

- bere na vědomí předběžný odhad výdajů k finančnímu zabezpečení účasti na této akci ve výši 
1,408 mil. Kč

- schvaluje poskytnutí věcných darů účastníkům Her VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 
v celkové výši cca 711 tis. Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zabezpečit veškeré úkoly spojené 
s nominací krajského výběru, jeho materiálním, personálním a finančním zajištěním a s poskytnutím věcných darů

Termín kontroly: září 2015

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


47. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Gymnázium Cheb: "Výměna otvorových výplní na Gymnáziu Cheb 2014"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 761/07/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Gymnázium Cheb "Výměna otvorových výplní na Gymnáziu Cheb 2014". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče 3 x N spol. s r.o., s nabídkovou cenou 2.768.899,05 Kč vč. DPH. 
Na druhém místě se umístila nabídka uchazeče TERCOM s.r.o.

- pověřuje RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže 3 x N spol. s r.o., s nabídkovou cenou 2.768.899,05 Kč vč. DPH 
po marném uplynutí lhůt pro podání námitek k průběhu zadávacího řízení

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





48. Smlouva o partnerství mezi příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v souvislosti s realizací projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 762/07/14

- souhlasí s návrhem Smlouvy o partnerství mezi příspěvkovou organizací První české gymnázium 
v Karlových Varech a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v souvislosti s realizací projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla“

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací realizovat činnosti, které vyplývají z této smlouvy

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


49. Smlouva č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 763/07/14

- schvaluje znění smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/68.01147 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- souhlasí se zajišťováním veškerých závazků, které vyplývají z plnění uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- pověřuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech






50. 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 764/07/14

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádost Statutárního města Karlovy Vary 
o prodloužení termínu podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014 na realizaci projektu: Karlovy Vary, kaple Ecce Homo - úprava vnitřních a vnějších omítek a úprava okolí, a to do 31.8.2014

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkony související s prodloužením termínu podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014

Termín kontroly: 06.10.2014

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


51. Bezúplatné nabytí části pozemku st.p.č. 43 v k.ú. Beranov a částí pozemku p.p.č. 327/12 v k.ú. Teplá z majetku města Teplá do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 1256/3 a p.p.č. 1265/1 v k.ú. Beranov a části pozemků p.p.č. 2856/1 a p.p.č. 2999 v k.ú. Teplá z majetku Karlovarského kraje do majetku města Teplá

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 765/07/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku st.p.č. 43, která byla oddělena geometrickým plánem č. 55-3/2014 z původního pozemku st.p.č. 43 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1311 o výměře 42 m2 v k.ú. Beranov a obci Teplá a částí pozemku p.p.č. 327/12, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1004-128/2013 
z původního pozemku p.p.č. 327/12 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 327/37 
o výměře 10 m2 a p.p.č. 327/38 o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Teplá formou darovací smlouvy mezi městem Teplá, se sídlem Teplá, Masarykovo náměstí č.p. 143, PSČ 364 61, IČO 00255050, zastoupeným Mgr. Janou Čížkovou, starostkou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví města Teplá do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1256/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 55-3/2014 z původního pozemku p.p.č. 1256/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1256/4 o výměře 145 m2, část pozemku p.p.č. 1265/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 55-3/2014 z původního pozemku p.p.č. 1265/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1265/4 o výměře 111 m2, vše v k.ú. Beranov a obci Teplá, části pozemku p.p.č. 2856/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1004-128/2013 z původního pozemku p.p.č. 2856/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 2856/10 o výměře 
290 m2 a p.p.č. 2856/11 o výměře 120 m2 a části pozemku p.p.č. 2999, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1004-128/2013 z původního pozemku p.p.č. 2999 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 2999/2 o výměře 503 m2, p.p.č. 2999/3 o výměře 86 m2 a p.p.č. 2999/4 o výměře 14 m2, vše v k.ú. a obci Teplá formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) 
a městem Teplá, se sídlem Teplá, Masarykovo náměstí č.p. 143, PSČ 364 61, IČO 00255050, zastoupeným Mgr. Janou Čížkovou, starostkou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Teplá

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1256/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 55-3/2014 z původního pozemku p.p.č. 1256/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1256/4 o výměře 145 m2, části pozemku p.p.č. 1265/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 55-3/2014 z původního pozemku p.p.č. 1265/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1265/4 o výměře 111 m2, 
vše v k.ú. Beranov a obci Teplá, částí pozemku p.p.č. 2856/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1004-128/2013 z původního pozemku p.p.č. 2856/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 2856/10 o výměře 290 m2 a p.p.č. 2856/11 o výměře 120 m2 a částí pozemku p.p.č. 2999, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1004-128/2013 z původního pozemku p.p.č. 2999 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 2999/2 o výměře 503 m2, p.p.č. 2999/3 o výměře 86 m2 
a p.p.č. 2999/4 o výměře 14 m2, vše v k.ú. a obci Teplá formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Teplá, se sídlem Teplá, Masarykovo náměstí č.p. 143, PSČ 364 61, IČO 00255050, zastoupeným Mgr. Janou Čížkovou, starostkou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Teplá

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

Termín kontroly: 15.12.2014

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


52. Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – důlní most u hradla M2 
a železniční most "Matyáš" přes řeku Svatavu v k.ú. Svatava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 766/07/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí důlního mostu 
u hradla M2, přes bývalou vlečkovou kolej, inventární číslo 900817 a železničního mostu Matyáš přes řeku Svatavu, inventární číslo 900814, vše v k.ú. a obci Svatava formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, 
IČO 26348349, zastoupenou Ing. Jiřím Pőpperlem, předsedou představenstva a Ing. Františkem Kastlem, místopředsedou představenstva (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 2.981.050,-- Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 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: 15.12.2014

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


53. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 659 v k.ú. Podhrad a pozemek p.p.č. 3052/21 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 767/07/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 659, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1175-14/2014 z původního pozemku p.p.č. 659 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 659/2 o výměře 130 m2 v k.ú. Podhrad a obci Cheb a pozemek p.p.č. 3052/21 o výměře 40 m2 v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 659, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1175-14/2014 z původního pozemku p.p.č. 659 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 659/2 o výměře 130 m2 v k.ú. Podhrad a obci Cheb a pozemku p.p.č. 3052/21 o výměře 40 m2 v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Cheb

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

Termín kontroly: 20.10.2014

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


54. Záměr kraje směnit část pozemku p.p.č. 800/6 v k.ú. Starý Hrozňatov ve vlastnictví Ing. Rudolfa Fejtka s částí pozemku p.p.č. 1529/8 v k.ú. Starý Hrozňatov ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 768/07/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovitou věc ve vlastnictví Ing. Rudolfa Fejtka (tj. část pozemku p.p.č. 800/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 466-11/2014 z původního pozemku p.p.č. 800/6 a označena jako jeho díl "a" o výměře 48 m2 v k.ú. Starý Hrozňatov a obci Cheb), 
s nemovitou věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. část pozemku p.p.č. 1529/8, která byla oddělena geometrickým plánem č. 465-3/2014 z původního pozemku p.p.č. 1529/8 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1529/9 o výměře 36 m2 v k.ú. Starý Hrozňatov a obci Cheb) formou směnné smlouvy mezi Ing. Rudolfem Fejtkem, bytem Václava Kučery 2305/7, PSČ 350 02 Cheb (jako první směňující na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně druhé) za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedenou nemovitou věc ve svém vlastnictví na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení směnu nemovité věci 
ve vlastnictví Ing. Rudolfa Fejtka (tj. část pozemku p.p.č. 800/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 466-11/2014 z původního pozemku p.p.č. 800/6 a označena jako jeho díl "a" o výměře 48 m2 
v k.ú. Starý Hrozňatov a obci Cheb), s nemovitou věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. část pozemku p.p.č. 1529/8, která byla oddělena geometrickým plánem č. 465-3/2014 z původního pozemku p.p.č. 1529/8 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1529/9 o výměře 36 m2 v k.ú. Starý Hrozňatov a obci Cheb) formou směnné smlouvy mezi Ing. Rudolfem Fejtkem, bytem Václava Kučery 2305/7, PSČ 350 02 Cheb (jako první směňující na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje směnit uvedenou nemovitou věc ve svém vlastnictví na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku

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

Termín kontroly: 20.10.2014

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


55. Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného do správy Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 769/07/14

- schvaluje prodej nepotřebného movitého majetku, který je ve správě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a to za ceny stanovené dne 06.05.2014 znalcem v oboru ekonomiky Milenou Pacovskou, se sídlem Dlouhá 388, 362 35 Abertamy. Jedná se o níže uvedený movitý majetek:
-	Pumpa infuzní IVAC 591, rok pořízení 1994, pořizovací cena 62.895,-- Kč, za cenu 1.000,-- Kč, monitor transportable BSM-2301K, rok pořízení 2002, pořizovací cena 271.435,10 Kč za cenu 13.000,-- Kč formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a Českým vysokým učením technickým v Praze, fakultou biomedicínského inženýrství, se sídlem Zikova 1903/2, 160 00 Praha - Dejvice, IČO 68407700 (jako kupujícím na straně druhé), a tím převést vlastnické právo k movitému majetku, dle návrhu 
-	Defibrilátor Zoll, rok pořízení 1997, pořizovací cena 231.320,-- Kč, za cenu 10.000,-- Kč formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a společností KARTARENA s.r.o., Tepelská 137, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 27193993 (jako kupujícím 
na straně druhé), a tím převést vlastnické právo k movitému majetku, dle návrhu 
-	Elektrokardiograf Cardiovit AT, rok pořízení 1994, pořizovací cena 153.823,-- Kč, za cenu 
3.000,-- Kč formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarským krajem, příspěvkovou organizací (jako prodávajícím na jedné straně) a společností Stamed s.r.o., se sídlem Krašovská 1723/4, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČO 2916194 (jako kupujícím na straně druhé), a tím převést vlastnické právo k movitému majetku, dle návrhu

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 27.000,-- Kč, získané prodejem výše uvedeného movitého majetku specifikovaného v návrhu zůstanou příspěvkové organizaci

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, MUDr. Romanovi Sýkorovi Ph.D., uzavřít kupní smlouvy, dle návrhu
Termín kontroly: 06.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


56. Schválení smluv o výpůjčce dvou PC v rámci projektu „Rozvoj eGovernmentu na území Karlovarského kraje“ – Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 770/07/14

- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce PC v rámci projektu „Rozvoj eGovernmentu na území Karlovarského kraje“ mezi Krajskou knihovnou Karlovy Vary jako půjčitelem a Městskou knihovnou Cheb, se sídlem Obrněné brigády 18, 350 37 Cheb, IČO 00074250 jako vypůjčitelem, dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce PC v rámci projektu „Rozvoj eGovernmentu na území Karlovarského kraje“ mezi Krajskou knihovnou Karlovy Vary jako půjčitelem a Městskou knihovnou Sokolov, se sídlem Zámecká 2, 356 01 Sokolov, IČO 70865949 jako vypůjčitelem, dle návrhu

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
PaedDr. Vratislav Emler, ředitel příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary


57. Souhlas s pokácením 8 ks dřevin a 2 x zapojeného porostu dřevin rostoucích na pozemku 
p.p.č. 1911/2 v k.ú. Pozorka u Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 771/07/14

- souhlasí s pokácením 8 ks dřevin a 2 x zapojeného porostu dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1911/2 v k.ú. Pozorka u Nejdku, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu vybudování nového chodníku 
v rámci stavby „Nejdek, chodník směr Pozorka podél II/220“

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

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


58a. Vystavení plné moci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 772/07/14

- souhlasí s udělením plné moci pro JUDr. Petra Šustka, Ph.D., advokáta se sídlem Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha, k zastupování Karlovarského kraje ve věci žaloby o náhradu škody s nárokem na náhradu nemajetkové újmy, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod spisovou značkou 12 C 208/2014 
a při všech jednáních s tímto souvisejících

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem příslušné plné moci

Termín kontroly: 15.12.2014

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


