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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

ze 31. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. srpna 2014  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:40 do 12:17 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš (do 9:33 hod.), pí Hajská, Ing. Jakubík 
(celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. M. Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Stefanovičová, MUDr. Sýkora, Ph.D., Ing. Šalátová, 
pí Široká, Ing. V. Tomsová 
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.8.2014
RK 886/08/14
2.
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 3.9.2014
RK 887/08/14
3.
Poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů Plesná
RK 888/08/14
4.
Rozpočtové změny
RK 889/08/14
5.
Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu, změna charakteru části schváleného neinvestičního příspěvku na dotaci do investičního fondu 
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
RK 890/08/14
6.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby
RK 891/08/14
7.
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2014
RK 892/08/14
8.
Příprava veřejné zakázky na realizaci projektu EPC (Energy Performance Contracting) v objektech Karlovarského kraje
RK 893/08/14
9.
Zrušení usnesení č. RK 263/03/14 - Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Aktualizace Energetické koncepce Karlovarského kraje"
RK 894/08/14
10.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání – Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o realizaci grantového projektu ev. č. D 990/2012
RK 895/08/14
11.
„Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech – II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu B“ - dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
RK 896/08/14
12.
Opatření k rozvoji zaměstnanosti v Karlovarském kraji
RK 897/08/14
13.
Nařízení Karlovarského kraje č. 8/2014, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
RK 898/08/14
14.
Uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2014
RK 899/08/14
15.
Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014 – 5. změna
RK 900/08/14
16.
Účast na Veletrhu realitních a investičních příležitostí MIPIM 2015
RK 901/08/14
17.
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2015
RK 902/08/14
18.
Pravidla pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb 
v Karlovarském kraji v roce 2015
RK 903/08/14
19.
Příspěvek organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
RK 904/08/14
20.
Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2014
RK 905/08/14
21.
Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji“
RK 906/08/14
22.
Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany“
RK 907/08/14
23.
Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ - schválení finančního krytí a předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků ROP NUTS II Severozápad
RK 908/08/14
24.
Projekt „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ - schválení finančního krytí a předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků ROP NUTS II Severozápad
RK 909/08/14
25.
Informační materiál Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace - Strategické kroky v roce 2014 a plán rozvoje v roce 2015 
RK 910/08/14
26.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: ,,Dodávka transportních defibrilátorů "
RK 911/08/14
27.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – změna stanov společnosti, volba nových členů dozorčí rady
RK 912/08/14
28.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - části pozemků p.p.č. 3018/5 a p.p.č. 3076/5 v k.ú. Toužim
RK 913/08/14
29.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 542/1 v k.ú. Starý Rybník
RK 914/08/14
30.
Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 124/2 v k.ú. Plesná
RK 915/08/14
31.
Bezúplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 758/3 v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní
RK 916/08/14
32.
Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 118/26 v k.ú. Skalná ve společném jmění manželů Vláškových, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 917/08/14
33.
Zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 4404/6, p.p.č. 4407 a p.p.č. 4404/2 
v k.ú. Žlutice ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 918/08/14
34.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.
RK 919/08/14
35.
Uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva 
v úplném znění – Lázně I.
staženo
36.
Souhlas s pokácením 7 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1792/1 v k.ú. Cheb
RK 920/08/14
37.
Vyjádření Karlovarského kraje k posudku o vlivech záměru „Rozšíření DP Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany – Smolnice-východ“ podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

RK 921/08/14
38.
Vyjádření k oznámení záměru „Úprava silnice I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35 - 22,85)“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
RK 922/08/14
39.
Vyjádření kraje k žádosti o vydání změny č. 9 integrovaného povolení pro zařízení „Skládka TKO Činov“, společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
RK 923/08/14
40.
Vyjádření k oznámení záměru „Sjezdová trať Kaffská“ podle § 6 odst. 7 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
RK 924/08/14
41a
Revokace části usnesení č. RK 824/08/14 ze dne 4.8.2014  - Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
RK 925/08/14
41b
Revokace části usnesení č. RK 825/08/14 ze dne 4.8.2014 - Projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
RK 926/08/14
41c
Rozpočtové změny č. 284 - 285/2014
RK 927/08/14
41d
Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - v souvislosti s přípravou projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“
RK 928/08/14
41e
Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - v souvislosti s přípravou projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“
RK 929/08/14
41f
Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - v souvislosti s přípravou stavby „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“
RK 930/08/14











PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Petr Navrátil v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   











A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Ing. Václava Jakubíka


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 41a)    Revokace části usnesení č. RK 824/08/14 ze dne 4.8.2014  - Projekt „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

bod č. 41b)        Revokace části usnesení č. RK 825/08/14 ze dne 4.8.2014 - Projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů	

bod č. 41c)          Rozpočtové změny č. 284 - 285/2014

bod č. 41d)    Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.                - v souvislosti s přípravou projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie 
a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“

bod č. 41e)     Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - 
v souvislosti s přípravou projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“

bod č. 41f)     Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - 
v souvislosti s přípravou stavby „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“

Staženo z programu:

bod č. 35)   Uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva 
                            v úplném znění – Lázně I.	



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.8.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 886/08/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.8.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
2. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 3.9.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 887/08/14

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 3.9.2014:

A.	Volba návrhové komise
B.	Volba ověřovatelů zápisu
C.	Schválení programu jednání
	
1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 3.9.2014
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 23.5.2014 do 7.7.2014
3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
4.	Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
5.	Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
6.	Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
7.	Zpráva Finančního výboru
8.	Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
9.	Zpráva Kontrolního výboru
10.	Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
11.	Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
12.	Rozpočtové změny č. 217, 218, 243-247, 263-273/2014
13.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2014
14.	Navýšení dotace do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
15.	Prominutí pohledávky za povinným Romským občanským sdružením - Karlovy Vary
16.	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
17.	Žádost Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice, sídlem Hlavní
             114/29, Dalovice, PSČ 362 23, IČO 00574384, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
18.	Žádost Libora Baláka - Karlovarské hudební divadlo, IČO 49759302, sídlem Celní 13, Karlovy
             Vary, PSČ 360 05, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové
             kázně
19.	Žádost Integrované střední školy Cheb, sídlem Obrněné brigády 2258/6, Cheb, PSČ 350 02, 
             o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
20.	Spoluúčast Karlovarského kraje na akci "Regionální den železnice 2014"
21.	Uzavření smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby v údržbě silnic 
             II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje
22.	Vzory smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti a služebnosti inženýrské sítě v souvislosti 
s umisťováním inženýrských sítí a obdobných zařízení do silničních pozemků a silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji
23.	Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
24.	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
25.	Program obnovy venkova 2014 - návrh rozdělení příspěvků, II. kolo
26.	Program obnovy venkova 2014 - dodatečné poskytnutí příspěvku
27.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2014 - Dodatek č. 1 k Prováděcí
             smlouvě o poskytnutí dotace
28.	Pravidla pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2015
29.	Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny
30.	Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti
             prevence kriminality

31.	Projekt ,,Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš" - schválení finančního krytí projektu 
             a podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu
             soudržnosti Severozápad
32.	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
33.	Projekt „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ - schválení finančního
             krytí a předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků ROP NUTS II
             Severozápad
34.	Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ - schválení finančního krytí 
             a předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků ROP NUTS II Severozápad
35.	Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ financovaný v rámci
             ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3
             Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
36.	Projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb –
lineární urychlovač“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
37.	Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
38.	Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 
             do 15. července 2014
39.	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2014 - stav 
             k 15. červenci 2014
40.	Stipendijní program Karlovarského kraje
41.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
42.	Poskytnutí příspěvku České hlavě Promo, s.r.o., na akci Machři roku 2014 
43.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Městský
             dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, okres Karlovy Vary
44.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní
             umělecká škola Kraslice, okres Sokolov
45.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého
gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 
46.	Projekt "ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících oborů" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 
47.	Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „ISŠTE Sokolov –
             zateplení obvodových plášťů sportovní haly Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední
             škola technická a ekonomická Sokolov
48.	Revokace usnesení č. ZK 125/05/14 Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
             společnosti Lázním Kyselka, o.p.s.
49.	Žádost o prodloužení termínu podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského
             kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014
50.	Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského
             kraje
51.	Projekt ,,Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu
             Jeroným"
             - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace
             projektu z rozpočtu Karlovarského kraje
             - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu a na neuznatelné náklady
52.	Projekt Art Centrum Galerie 4 - rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb
             - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace
             projektu
             - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu a na neuznatelné náklady
53.	Projekt ,,Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu 
v sousední budově"
             - podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj
             cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
             - finanční krytí projektu
             - jmenování vedoucího projektu
             - smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze
             projektu 
54.	Projekt ,,Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově"
             - podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj
             cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
             - finanční krytí projektu
             - jmenování vedoucího projektu
             - smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze
             projektu 
55.	Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – důlní most u hradla M2 
             a železniční most "Matyáš" přes řeku Svatavu v k.ú. Svatava
56.	Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1648/7 
             v k.ú. Rotava
57.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemků p.p.č. 47/3, 47/6, 47/7,
             47/8 a pozemku st.p.č. 87, jehož součástí je budova č.p. 68, vše v k.ú. Pšov u Žlutic
58.	Úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 321 v k.ú. Drmoul z majetku manželů Pivcových do majetku
             Karlovarského kraje a prodej části pozemku p.p.č. 1239/2 v k.ú. Drmoul z majetku Karlovarského
             kraje do majetku manželů Pivcových
59.	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 bezúplatný převod částí
             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
60.	Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 572/1 v k.ú. Dolní Hraničná z majetku obce Pomezí 
             nad Ohří do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemků p.p.č. 482/44 a 500/11 
             v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří
61.	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
62.	Bezúplatný převod pozemku p.č. 145/2 a části pozemků p.č. 97/1, 373/1, 146, 411/3 
v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Vintířov a bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 520/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova z majetku obce Vintířov do majetku Karlovarského kraje 
63.	Bezúplatný převod nemovitých věcí 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
64.	Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 389 v k.ú. Třebeň
65.	Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.č. 4104/7 a 4110/1 
             v k.ú. Sokolov
66.	Směna části 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
67.	Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 512/11 v k.ú. Kolová z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje
68.	Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojka, k.ú. Drahovice, 
             mezi Karlovarským krajem a městem Karlovy Vary
69.	Smlouva o zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy, p.p.č. 4328/3, k.ú. Jáchymov, 
             ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.
70.	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu k p.p.č. 902, k.ú. Karlovy Vary a v budově č.p. 306, Karlovy Vary, ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s.


71.	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu k p.p.č. 2242/1, k.ú. Aš, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
72.	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 1958, k.ú. Hazlov, 
             ve prospěch Karlovarského kraje
73.	Smlouva o právu stavby na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje, k.ú. Olšová Vrata, 
             pro společnost KV Technologies a.s.

74.	Různé

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


3. Poskytnutí daru Sboru dobrovolných hasičů Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 888/08/14

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Plesná

Termín kontroly: 22.09.2014

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


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 889/08/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 274/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.521.835,46 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním pojištěním PATA v Hazlově, realizovaného v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Rozpočtovou změnu č. 275/2014 
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v částce
± 60.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., jako neinvestiční příspěvek na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge – mapové a obrazové podklady“ a na činnost manažera Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.

Rozpočtovou změnu č. 276/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 95.000,-- Kč. Jedná 
se o poskytnutí příspěvku organizaci Obec Slovákov v Sokolově.



Rozpočtovou změnu č. 277/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.263.544,20 Kč z titulu přijetí 3. 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. 278/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 717.926,34 Kč z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany (OP LZZ X.) financovaného 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních služeb
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši ± 292.748,-- Kč k zajištění mzdových výdajů projektu

Rozpočtová změna č. 279/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 5.000.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z neinvestičních 
na investiční. Finanční prostředky jsou určeny jako dotace do investičního fondu. 

Rozpočtovou změnu č. 280/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 17.074.904,-- Kč z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Služby sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ XII.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních služeb 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru sociálních věcí ve výši ± 3.557,40 Kč zpět do běžných výdajů za předfinancování výdajů projektu

Rozpočtovou změnu č. 281/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 126.475.792,23 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední škola technická a ekonomická Sokolov na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace 
na realizaci projektu Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 282/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 990.000,-- Kč. Jedná se o dotaci do investičního fondu pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov ve výši 90.000,-- Kč na dofinancování stavebních úprav v rámci projektu 3D laboratoře, pro Gymnázium 
a obchodní akademii Mariánské Lázně celkem ve výši 650.000,-- Kč, z toho na dokončení fasády ve výši 300.000,-- Kč a na rekonstrukci chodníku ve výši 350.000,-- Kč a pro Základní školu praktickou 
a základní školu speciální Ostrov ve výši 250.000,-- Kč na dofinancování schválené akce „Rekonstrukce sociálních zařízení – II. etapa“.

Rozpočtovou změnu č. 283/2014
- přesun rozpočtových prostředků z příspěvků cizím subjektům odboru kultury, památkové péče, lázeňství a CR do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a CR Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 400.000,-- Kč. Jedná se o dotaci do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na zajištění podrobné dokumentace podzemních prostor dolu Jeroným.

Termín kontroly: 06.10.2014

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


5. Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu, změna charakteru části schváleného neinvestičního příspěvku na dotaci do investičního fondu a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 890/08/14

- schvaluje změnu účelu použití dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje ve výši 1.200.000,-- Kč ze schválené investiční akce "Sanitní vůz pro neonatologickou péči - novorozenci" na akci "Pořízení 4 ks dýchacích přístrojů/plicních ventilátorů"

- schvaluje změnu charakteru části schváleného neinvestičního příspěvku ve výši 5.000.000,-- Kč 
na dotaci do investičního fondu

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje ve výši 5.000.000,-- Kč s připomínkou uvedenou v zápise

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 891/08/14

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 550.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Sociální služby

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 550.000,-- Kč příspěvkové organizaci Sociální služby na nákup osobního automobilu

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


7. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 892/08/14

- bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2014:

·	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem
·	2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem
·	13 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem
·	7 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
·	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
·	38 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 5 organizací vykázalo ztrátu

- bere na vědomí mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k 30.6.2014

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací, kteří hospodařili se ztrátou, aby dosáhli vyrovnaného hospodaření

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Příprava veřejné zakázky na realizaci projektu EPC (Energy Performance Contracting) 
v objektech Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 893/08/14

- schvaluje přípravu realizace veřejné zakázky na realizaci projektu EPC (Energy Performance Contracting) na vybraných objektech v majetku Karlovarského kraje a ve správě příspěvkových organizací, dle přílohy č. 1, formou centralizovaného zadání prostřednictvím Karlovarského kraje jako centrálního zadavatele dle § 3 odst. 1. písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje realizaci veřejné zakázky na „Koordinátora veřejné zakázky na projekt EPC“ formou veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s tím, že hlavním hodnotícím kritériem zakázky bude výše nabídkové ceny

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí předložit Radě Karlovarského kraje ke schválení zadávací podmínky a hodnotící kritéria veřejné zakázky na realizaci projektu EPC na vybraných objektech v majetku Karlovarského kraje a ve správě příspěvkových organizací, dle přílohy č. 1, včetně návrhu příslušné smlouvy na realizaci projektu EPC a harmonogramu realizace zakázky

- ukládá vedoucím dotčených odborů krajského úřadu a ředitelům příspěvkových organizací spolupracovat na přípravě realizace veřejné zakázky na realizaci projektu EPC

Termín kontroly: 20.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


9. Zrušení usnesení č. RK 263/03/14 - Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Aktualizace Energetické koncepce Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 894/08/14

- ruší usnesení č. RK 263/03/14, kterým byla uložena realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Aktualizace Energetické koncepce Karlovarského kraje"

- ukládá odboru vnitřních záležitostí a odboru regionálního rozvoje připravit informační materiál 
pro Radu Karlovarského kraje v únoru roku 2015 o stavu přípravě energetického zákona s možností přípravy materiálu

Termín kontroly: 09.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


10. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání – Dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 990/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 895/08/14

- schvaluje znění dodatku č. 2, kterým se upravuje smlouva o realizaci grantového projektu 
ev. č. D 990/2012 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 FM Consulting s.r.o.

- schvaluje uzavření dodatku č. 2, kterým se upravuje smlouva o realizaci grantového projektu 
ev. č. D 990/2012 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 FM Consulting s.r.o.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 2

Termín kontroly: 22.09.2014

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


11.  „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech – II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu B“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 896/08/14

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech – II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu B“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech – II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu B“

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


12. Opatření k rozvoji zaměstnanosti v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 897/08/14

- bere na vědomí doporučení Krajského akčního týmu pro rozvoj zaměstnanosti (KAT) ze dne 8.4.2014 
a projednala reakce a opatření na jednotlivá doporučení obsažená v důvodové zprávě

- souhlasí se zaměřením se při podpoře zaměstnanosti na 3 prioritní oblasti: vzdělávání, inovace 
a podnikatelské prostředí,
-	s intervencí na Vládu ČR, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu práce a sociálních věcí 
za specifický přístup a žádáme vládního zmocněnce o prosazování výše uvedeného a o pomoc 
s přípravou Karlovarského kraje na řešení důsledků předpokládaného útlumu těžby uhlí na Sokolovsku 
-	s přípravou systémových projektů na řešení zaměstnanosti s podporou budoucích operačních programů, s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje:

-	neprodleně získat závazné stanovisko Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s., zda bude průmyslová zóna Sokolov – Staré Sedlo, Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s. realizována 
do konce roku 2015 či nikoli
-	v případě, že stanovisko Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s. bude kladné, připravit 
v tomto smyslu dohodu se Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s. na termíny dokončení průmyslové zóny Sokolov – Staré Sedlo
-	v případě, že stanovisko Sokolovské uhelné, právního nástupce, a.s. bude záporné, učinit kroky vedoucí k vyřazení průmyslové zóny Sokolov – Staré Sedlo ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a vyhledat vhodné plochy pro pořízení krajské strategické průmyslové zóny Karlovarského kraje formou výběrového řízení nebo soutěže za minimálních podmínek uvedených v příloze č. 2.
-	připravit návrh variant spoluúčasti Karlovarského kraje na přípravě případné krajské strategické průmyslové zóny Přátelství-Silvestr
-	připravit dotační program pro podporu přípravy a budování malých průmyslových zón z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu
-	pokračovat s programem inovačních voucherů (Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1) a každoročně vyhodnocovat výsledky a přínosy tohoto programu
-	garantovat přípravu systémových projektů na řešení nezaměstnanosti s podporou budoucích operačních programů v souladu s usneseními a doporučeními Krajského akčního týmu pro rozvoj zaměstnanosti nebo Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje

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


13. Nařízení Karlovarského kraje č. 8/2014, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých 
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 898/08/14

- schvaluje nařízení Karlovarského kraje č. 8/2014, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých 
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu zveřejnit nařízení Karlovarského kraje č. 8/2014 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 24.11.2014

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




14. Uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 899/08/14

- schvaluje přidělení finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady spojené 
s provozem cyklobusů ve formě podpory malého rozsahu příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s., 
IČO 25332473, ve výši 100.000,-- Kč a příjemci VV autobusy s.r.o., IČO 26346664, ve výši 50.000,-- Kč, dle návrhu

- schvaluje přidělení finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady spojené 
s technickými úpravami autobusů nebo přípojných vozidel pro převoz jízdních kol ve formě podpory malého rozsahu příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, ve výši 25.000,-- Kč a příjemci VV autobusy s.r.o., IČO 26346664, ve výši 25.000,-- Kč, dle návrhu

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů a provozní náklady spojené s technickými úpravami cyklobusů 
s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s. a VV autobusy s.r.o., dle návrhu

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


15. Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014 – 5. změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 900/08/14

- schvaluje uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě ev.č. 124/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


16. Účast na Veletrhu realitních a investičních příležitostí MIPIM 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 901/08/14

- schvaluje účast Karlovarského kraje na Veletrhu realitních a investičních příležitostí MIPIM 2015, avšak pouze v případě společné expozice s jiným krajem

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při realizaci společné expozice na veletrhu MIPIM Cannes 2015

- pověřuje odbor regionálního rozvoje zabezpečením potřebných úkonů spojených s přípravou a realizací účasti na veletrhu včetně obsahu

Termín kontroly: 01.12.2014

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


17. Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 902/08/14

- schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2015

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


18. Pravidla pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 903/08/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2015

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


19. Příspěvek organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 904/08/14

- schvaluje poskytnutí příspěvku organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., se sídlem Hábova 1571, Praha 5 – Stodůlky, ve výši 25.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014 pro organizaci Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se sídlem Hábova 1571, Praha 5 - Stodůlky

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


20. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 905/08/14

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti pro rok 2014 v celkové výši 200.000,-- Kč dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací

Termín kontroly: 22.09.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

21. Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 906/08/14

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Podpora sítě služeb sociální prevence 
v Karlovarském kraji“ ke dni 31.7.2014

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


22. Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 907/08/14

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany“

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


23. Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ - schválení finančního krytí a předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků ROP NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 908/08/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o poskytnutí dotace do 59. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 na projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládanou 
výši celkových nákladů na projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ ve výši 143.700.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění finančního krytí 
na realizaci projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ v předpokládané výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 143.700.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění předfinancovaní projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ ve výši 100 % celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 143.700.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění spolufinancování projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. 15.000.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění spolufinancování projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ ve výši 100 % celkových nezpůsobilých výdajů, tj. 43.700.000,-- Kč

- pověřuje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., přípravou 
a předložením žádosti o dotaci do 59. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 
na projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

- pověřuje hejtmana podpisem žádosti o dotaci v rámci 59. Výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., vedoucím projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

Termín kontroly: 01.12.2014

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


24. Projekt „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ - schválení finančního krytí a předložení žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků ROP NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 909/08/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o poskytnutí dotace do 59. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předpokládanou výši celkových nákladů na projekt „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ ve výši 
36.000.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění finančního krytí 
na realizaci projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ v předpokládané výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 36.000.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění předfinancovaní projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ ve výši 100 % celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 36.000.000,-- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění spolufinancování projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. 5.400.000,-- Kč

- pověřuje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., přípravou 
a předložením žádosti o dotaci do 59. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 
na projekt „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“

Termín kontroly: 01.12.2014



Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


25. Informační materiál Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace - Strategické kroky v roce 2014 a plán rozvoje v roce 2015 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 910/08/14

- bere na vědomí informační materiál Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace - Strategické kroky v roce 2014 a plán rozvoje v roce 2015

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


26. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Dodávka transportních defibrilátorů "

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 911/08/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka transportních defibrilátorů“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka Olman service s.r.o., IČO 26293102, se sídlem Jakuba Dobrovského 228/1a, PSČ 635 00, Brno, s nabídkovou cenou 2.419.395,-- Kč vč. DPH.

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D. ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Dodávka transportních defibrilátorů“ 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


27. Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – změna stanov společnosti, volba nových členů  dozorčí rady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 912/08/14

v působnosti valné hromady obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, 
se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 06 (dále jen „KKN a.s.“)

- schvaluje změnu stanov, kterou se v článku 14.1 stanov KKN a.s., původní text nahrazuje textem „Představenstvo společnosti má pět členů.“

- rozhoduje o tom, že společnost KKN, 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 KKN  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 znění stanov společnosti KKN a.s., v předloženém znění dle návrhu tohoto rozhodnutí

- volí v souladu se stanovami KKN a.s., nové členy dozorčí rady KKN a.s., a to:

-	Ing. Blanku Patočkovou
-	Bc. Martinu Jánskou

- ukládá vydat úplné znění stanov společnosti KKN a.s.

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit zápis změn v dozorčí radě KKN a.s., do obchodního rejstříku

- ukládá představenstvu KKN a.s. zajistit vložení změny stanov do sbírky listin společnosti vedené 
u Krajského soudu v Plzni

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

Termín kontroly: 23.02.2015

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


28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - části pozemků p.p.č. 3018/5 a p.p.č. 3076/5 v k.ú. Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 913/08/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 3018/5, které byly odděleny geometrickým plánem č. 968-26/2013 z původního pozemku p.p.č. 3018/5 a označeny jako jeho díly "a" o výměře 1 m2 a "b" o výměře 8 m2 a části pozemku p.p.č. 3076/5, které byly odděleny geometrickým plánem č. 968-26/2013 z původního pozemku p.p.č. 3076/5 a označeny jako jeho díly "c" 
o výměře 3 m2 a "d" o výměře 54 m2 v k.ú. a obci Toužim, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Toužim, se sídlem Sídliště 428, Toužim, PSČ 364 20, 
IČO 00255076 (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 Toužim

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 3018/5, které byly odděleny geometrickým plánem č. 968-26/2013 z původního pozemku p.p.č. 3018/5 a označeny jako jeho díly "a" o výměře 1 m2 a "b" o výměře 8 m2 a částí pozemku 
p.p.č. 3076/5, které byly odděleny geometrickým plánem č. 968-26/2013 z původního pozemku 
p.p.č. 3076/5 a označeny jako jeho díly "c" o výměře 3 m2 a "d" o výměře 54 m2 v k.ú. a obci Toužim formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Toužim, se sídlem Sídliště 428, Toužim, PSČ 364 20, IČO 00255076 (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 Toužim

- 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: 15.12.2014

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


29. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 542/1 v k.ú. Starý Rybník

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 914/08/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 542/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 196-121/2014 z původního pozemku p.p.č. 542/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 542/3 o výměře 786 m2 v k.ú. Starý Rybník a obci Skalná formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Skalná, se sídlem Sportovní 9, Skalná, PSČ 351 34, IČO 00254231 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Skalná

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 542/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 196-121/2014 z původního pozemku p.p.č. 542/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 542/3 o výměře 786 m2 v k.ú. Starý Rybník a obci Skalná formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) 
a městem Skalná, se sídlem Sportovní 9, Skalná, PSČ 351 34, IČO 00254231 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Skalná

- 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: 15.12.2014

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






30. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 124/2 
v k.ú. Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 915/08/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku p.p.č. 124/2 o výměře 348 m2 v k.ú. a obci Plesná formou kupní smlouvy mezi panem Karlem Marouškem, bytem Plesná, Celní 63, PSČ 351 35 (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 ve výši 27.840,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Karla Marouška 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


31. Bezúplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 758/3 v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 916/08/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 758/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 242-3/2014 z původního pozemku p.p.č. 758/3 a označena jako jeho díl "a" o výměře 125 m2 v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní a obci Milíkov formou darovací smlouvy mezi obcí Milíkov, se sídlem Milíkov č.p. 1, Cheb, PSČ 350 02, 
IČO 00572713 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví obce Milíkov do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 15.12.2014

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







32. Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 118/26 v k.ú. Skalná ve společném jmění manželů Vláškových, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 917/08/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti 
k pozemku p.p.č. 118/26 o výměře 107 m2 v k.ú. a obci Skalná ve společném jmění manželů Vláškových, oba bytem Kosmonautů 1171/4, PSČ 350 02 Cheb, ve prospěch Karlovarského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, za účelem výkonu vlastnického práva ke stavbě silnice č. II/213, včetně práva přístupu za účelem kontroly, údržby a opravy, za jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti ve výši 10.000,-- Kč

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

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


33. Zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 4404/6, p.p.č. 4407 a p.p.č. 4404/2 v k.ú. Žlutice 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 918/08/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti 
ve prospěch Karlovarského kraje, spočívající v právu umístění, provozování a běžné údržby objektu - stavby mostu ev.č. 193-002 na části pozemku p.p.č. 4404/2 a pozemcích p.p.č. 4404/6 a p.p.č. 4404/7 
v k.ú. a obci Žlutice, formou smlouvy o zřízení služebnosti mezi Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24, IČO 70889953, zastoupeným RNDr. Petrem Kubalou, generálním ředitelem (jako povinný na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), 
ze jednorázovou úplatu ve výši 10.000,-- Kč + DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o zřízení služebnosti, dle návrhu

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


34. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 919/08/14

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ev. č. 01312/2014-00 ze dne 30.5.2014 uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 24.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


35. Uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva v úplném znění – Lázně I.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


36. Souhlas s pokácením 7 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1792/1 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 920/08/14

- souhlasí s pokácením 7 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 1792/1 v k.ú. Cheb, ve vlastnictví Karlovarského kraje, v rámci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Chebu – Lineární urychlovač – stavební část“

Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


37. Vyjádření Karlovarského kraje k posudku o vlivech záměru „Rozšíření DP Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany – Smolnice-východ“ podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 921/08/14

- projednala posudek o vlivech záměru „Rozšíření DP Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany – Smolnice-východ“

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj s posudkem k záměru „Rozšíření DP Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolinů Božičany – Smolnice-východ“ souhlasí za podmínky, že budou respektovány podmínky navrženého souhlasného stanoviska

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




38. Vyjádření k oznámení záměru „Úprava silnice I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35 - 22,85)“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 922/08/14

- projednala Oznámení záměru „Úprava silnice I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35 - 22,85)“ a

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „Úprava silnice I/20 Bečov nad Teplou (km 21,35 - 22,85)“ souhlasí 
za podmínky, že při rozhodování o konečné podobě záměru budou dodržovány platné právní předpisy, respektována stanoviska dotčených orgánů státní správy a pro realizovanou variantu záměru budou dodržena navržená kompenzační opatření uvedená v oznámení záměru v kapitole D.IV.

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


39. Vyjádření kraje k žádosti o vydání změny č. 9 integrovaného povolení pro zařízení „Skládka TKO Činov“, společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 923/08/14

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání změny č. 9 integrovaného povolení pro zařízení „Skládka TKO Činov“, společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

- souhlasí s vydáním změny č. 9 integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

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


40. Vyjádření k oznámení záměru „Sjezdová trať Kaffská“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 924/08/14

- projednala oznámení záměru „Sjezdová trať Kaffská“ a

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj souhlasí se záměrem „Sjezdová trať Kaffská“ za respektování všech zákonných požadavků a opatření uvedených v akustické studii přiložené k oznámení záměru. 
Další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, není požadováno.

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







41a. Revokace části usnesení č. RK 824/08/14 ze dne 4.8.2014  - Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 925/08/14

- revokuje část usnesení č. RK 824/08/14 ze dne 4.8.2014, a to, že Rada Karlovarského kraje:	
	•	souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
že žadatelem o dotaci pro projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ 
v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1369/19, Karlovy Vary, 360 01
	•	souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
pověřit předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., MUDr. Josefa Märze 
a místopředsedu představenstva MUDr. Jiřího Hofmanna podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů		
	•	souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
uzavření smlouvy O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ v rámci Regionálního operačního programu ve výši 250.000,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 1369/19, Karlovy Vary 360 66, dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení, že žadatelem o dotaci 
pro projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, bude Karlovarský kraj

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., Bezručova 1369/19, Karlovy Vary 360 66, přípravou 
a podáním žádosti o dotaci do 59. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“

- jmenuje MUDr. Josefa Märze, předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., vedoucím projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“

- konstatuje, že další části usnesení 824/08/14 ze dne 4.8.2014 zůstávají beze změny

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 






41b. Revokace části usnesení č. RK 825/08/14 ze dne 4.8.2014  - Projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ financovaný 
v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 926/08/14

- revokuje část usnesení č. RK 825/08/14 ze dne 4.8.2014, a to, že Rada Karlovarského kraje:	
	•	souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení, že žadatelem 
o dotaci pro projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1369/19, Karlovy Vary, 360 01

	•	souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
pověřit předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., MUDr. Josefa Märze 
a místopředsedu představenstva MUDr. Jiřího Hofmanna podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

		•	souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
uzavření smlouvy O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ v rámci Regionálního operačního programu ve výši 400.000,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 1369/19, Karlovy Vary, 360 66, dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení, že žadatelem o dotaci 
pro projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, bude Karlovarský kraj

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., Bezručova 1369/19, Karlovy Vary 360 66, přípravou 
a podáním žádosti o dotaci do 59. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“

- jmenuje MUDr. Josefa Märze, předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., vedoucím projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“

- konstatuje, že další části usnesení 825/08/14 ze dne 4.8.2014 zůstávají beze změny.

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 
41c. Rozpočtové změny č. 284 - 285/2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 927/08/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 284/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.497.176,40 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace a o částku 7.823.682,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování individuálního projektu Karlovarského kraje Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, z toho budou zapojeny neinvestiční prostředky ve výši                     
 ± 1.186.412,-- Kč do odboru kanceláře ředitele úřadu, a zároveň bude sníženo financování z Fondu budoucnosti ve stejné částce. Jedná se o pokrytí již vyplacených, Karlovarským krajem předfinancovaných, mzdových výdajů (dohody, zákonné odvody) za období 12/2013 – 06/2014 
ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Karlovarského kraje Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1-Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 -Zvyšování kvality ve vzdělávání.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 285/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru zdravotnictví, příspěvky cizím subjektům, Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 600.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí náborového příspěvku MUDr. Miroslavu Brejchovi, 
MUDr. Vlastislavu Šimáčkovi, MUDr. Robinu Šínovi a MUDr. Věře Procházkové, lékařům Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Termín kontroly: 06.10.2014

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


41d. Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - 
v souvislosti s přípravou projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie 
a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 928/08/14

- projednala návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na akci „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. – na akci „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedené smlouvy

Termín kontroly: 19.10.2015

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


41e. Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - 
v souvislosti s přípravou projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 929/08/14

- projednala návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na akci „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. – na akci „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedené smlouvy

Termín kontroly: 19.10.2015

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


41f. Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - 
v souvislosti s přípravou stavby „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 930/08/14

- projednala návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na akci „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. – na akci „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedené smlouvy

Termín kontroly: 19.10.2015

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


