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	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06


USNESENÍ

z 33. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 8. září 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:35 do 10:37 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		PhDr. Kalaš
Přizvaní:	Mgr. Pavlíková, Ing. Trantinová, Ing. Uhříček
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.9.2014
RK 932/09/14
2.
Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2013
RK 933/09/14
3.
Zveřejňování dokumentů v souvislosti s poskytováním příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje
RK 934/09/14
4.
Žádost o souhlas při nakládání s majetkem města Kraslice pořízeným z účelového příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje
RK 935/09/14
5.
Poskytnutí daru obci Bukovany u Sokolova
RK 936/09/14
6.
Rozpočtové změny
RK 937/09/14
7.
Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Domov 
pro seniory v Hranicích
staženo
8.
Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
RK 938/09/14
9.
Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově
staženo
10.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov pro osoby 
se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově
staženo
11.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro Československou obec legionářskou
RK 939/09/14
12.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
RK 940/09/14
13.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu
RK 941/09/14
14.
Příprava zadávacího řízení: „Realizace stavby Centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech“ 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 942/09/14
15.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu 
RK 943/09/14
16.
Dohoda o narovnání ve věci soudního sporu Karlovarského kraje s VZP ČR vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3, č. j. 12 C 355/2013, o částku ve výši 64.726,-- Kč s příslušenstvím
RK 944/09/14
17.
Prominutí pohledávek za povinným Miroslavem Štádlerem
RK 945/09/14
18.
Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
RK 946/09/14
19.
Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013, Akční plán Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 a provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu 2007 - 2013
staženo
20.
Žádost o výjimku z Pravidel Zastupitelstva Karlovarského kraje - Prodloužení termínu realizace a předložení závěrečného vyúčtování příspěvku na projekt ,,Rozvoj cyklistické infrastruktury Mariánské Lázně - cyklomagistrála skrz město"
RK 947/09/14
21.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb 
za I. pololetí roku 2014
RK 948/09/14
22.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“
RK 949/09/14
23.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy pro jednotlivce v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“
RK 950/09/14
24.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“
RK 951/09/14
25.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“
RK 952/09/14
26.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“
RK 953/09/14
27.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“
RK 954/09/14
28.
Opravné rozhodnutí č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany“
RK 955/09/14
29.
Schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí" mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
RK 956/09/14
30.
Schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš" mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace




RK 957/09/14
31.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Zhotovitel stavby v rámci projektu ,,Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš" 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek
RK 958/09/14
32.
Příprava na zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka silniční ambulance 
pro transport nedonošených a patologických novorozenců“ 
- 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 959/09/14
33.
Příprava na zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ 
- 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 960/09/14
34.
Partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v projektu „Informační centra digitálního vzdělávání“ 
RK 961/09/14
35.
Partnerství příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 
při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary v projektu „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“ 
RK 962/09/14
36.
Partnerství příspěvkové organizace Základní škola a střední škola Karlovy Vary 
v projektu „Využíváme ICT ve výuce“ 
RK 963/09/14
37.
Partnerství příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov v projektu „Využíváme ICT ve výuce“ 
RK 964/09/14
38.
Partnerství příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary v projektu „Inovace na dosah“ 
RK 965/09/14
39.
Smlouva o partnerství v projektu „ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb
RK 966/09/14
40.
Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2015/2016
RK 967/09/14
41.
Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 968/09/14
42.
Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na provedení stavebních prací u příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš
RK 969/09/14
43.
Realizace akce „Oprava a výměna okenních výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary – 2. etapa – dokončení zakázky“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
RK 970/09/14
44.
Souhlas se jmenováním zástupce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov
RK 971/09/14
45.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí 2014
RK 972/09/14
46.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje - Městské muzeum Mariánské Lázně
RK 973/09/14
47.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro Františka Hromadu
RK 974/09/14
48.
Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 186/1 v k.ú. Mírová
RK 975/09/14
49.
Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků st.p.č. 589, p.p.č. 126/4, p.p.č. 134, p.p.č. 141, p.p.č. 1025/1, 
p.p.č. 1025/2 a p.p.č. 1429 v k.ú. Plesná
RK 976/09/14
50.
Nabídka na odkoupení garáže bez čp/če, která je součástí pozemku st.p.č. 7403 
v k.ú. Cheb, v majetku Karlovarského kraje

RK 977/09/14
51.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.p.č. 3571/29 v k.ú. Aš, pozemky p.p.č. 820/5, 820/6, 820/7, 820/8, 820/9, 820/10 a 820/12 v k.ú. Mokřiny a pozemky p.p.č. 255/4, 257/6, 329/9, 329/14, 400/2, 400/5, 400/15, 400/16, 400/17 a 400/18 v k.ú. Nový Žďár
staženo
52.
Záměr kraje směnit části pozemku p.p.č. 39/3 v k.ú. Ryžovna ve vlastnictví společnosti ARBOLES servis, s.r.o., s částí pozemku p.p.č. 683 v k.ú. Ryžovna 
ve vlastnictví Karlovarského kraje
RK 978/09/14
53.
Prodej osobního automobilu Škoda Fabia Sedan svěřeného do správy Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary
RK 979/09/14
54.
Uzavření Dodatku č.1 k darovací smlouvě ev.č. 00461/2014-00 ze dne 04.03.2014
RK 980/09/14
55.
Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi v roce 2014
RK 981/09/14
56.
Vyjádření Karlovarského kraje k posudku o vlivech záměru „Stanovení dobývacího prostoru Mírová I pro dobývání výhradního ložiska kaolinů Mírová - Zátiší“ podle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
RK 982/09/14
57a
Přijetí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví
RK 983/09/14
57b
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: „ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů“
- 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 hodnocení nabídek
RK 984/09/14
57c
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" část A - vybavení vyráběné na zakázku a část B - stavební úsek
RK 985/09/14
57d
Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov v projektu „Inovace na dosah“ 
RK 986/09/14
57e
Souhlas s užitím znaku Karlovarského kraje
RK 987/09/14
57f
Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
RK 988/09/14
57g
Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0024 Inovace školského portálu Karlovarského kraje
RK 989/09/14
57h
Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách
RK 990/09/14
57i
Rozpočtová změna č. 310/2014
RK 991/09/14







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.

Rozšíření programu o:
	
bod č. 57a)	Přijetí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví

bod č. 57b)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: „ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů“
- 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 hodnocení nabídek

bod č. 57c)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" část A - vybavení vyráběné na zakázku a část B - stavební úsek

bod č. 57d)	Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov v projektu „Inovace na dosah“

bod č. 57e)	Souhlas s užitím znaku Karlovarského kraje

bod č. 57f)	Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

bod č. 57g)	Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0024 Inovace školského portálu Karlovarského kraje
 
bod č. 57h)	Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách

bod č. 57i)	Rozpočtová změna č. 310/2014

Staženo z programu:

bod č. 7) 	Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Domov 
pro seniory v Hranicích

bod č. 9) 	Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově

bod č. 10) 	Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov pro osoby 
se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově

bod č. 19) 	Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013, Akční plán Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 a provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu 2007 - 2013

bod č. 51) 	Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.p.č. 3571/29 v k.ú. Aš, pozemky p.p.č. 820/5, 820/6, 820/7, 820/8, 820/9, 820/10 a 820/12 v k.ú. Mokřiny a pozemky p.p.č. 255/4, 257/6, 329/9, 329/14, 400/2, 400/5, 400/15, 400/16, 400/17 a 400/18 v k.ú. Nový Žďár


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.9.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 932/09/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.9.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Zpráva o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 933/09/14

- bere na vědomí zprávu o peticích, stížnostech a dalších podáních za rok 2013

Zodpovídá:
Mgr. Martina Vránová, zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru kontroly


3. Zveřejňování dokumentů v souvislosti s poskytováním příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 934/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Finančnímu výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje připravit návrh okruhu příjemců příspěvků, druhů příspěvků, výše příspěvků, případně dalších podmínek, kdy bude příjemce příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje povinen uveřejnit všechny své uzavřené smlouvy a faktury na svém webu

Zodpovídá:
PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje


4. Žádost o souhlas při nakládání s majetkem města Kraslice pořízeným z účelového příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 935/09/14

- projednala žádost města Kraslice

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit s bezúplatným převodem majetku města Kraslice, pořízeného z příspěvku Karlovarského kraje, obci Verušičky

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


5. Poskytnutí daru obci Bukovany u Sokolova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 936/09/14

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,-- Kč obci Bukovany u Sokolova

Termín kontroly: 10.11.2014

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


6. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 937/09/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 286/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 300.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu vlády České republiky. Finanční prostředky jsou určeny pro činnost krajského koordinátora pro romské záležitosti v roce 2014 na financování platu 1 zaměstnance včetně povinných odvodů, nákupu materiálu a služeb.

Rozpočtovou změnu č. 287/2014    
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 175.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na realizaci projektu „Zpracování map montánních památek na lesních pozemcích na území české komponenty česko-německé nominace statku „Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge“ na zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO“

Rozpočtovou změnu č. 288/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 2.570.554,86 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 289/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 50.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro organizaci, která je zřizovaná obcí Karlovarského kraje, Městský dům dětí a mládeže Ostrov, Školní 231, na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním krajského kola celonárodní soutěže „Zlatý oříšek“. 

Rozpočtovou změnu č. 290/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 20.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro společnost Jednota českých matematiků a fyziků na částečné pokrytí výdajů souvisejících s pořádáním XIX. ročníku akce „Veletrh nápadů učitelů fyziky“.

Rozpočtovou změnu č. 291/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 15.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro společnost Student Cyber Games na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací soutěže „pIšQworky 2014“.

Rozpočtovou změnu č. 292/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 19.287,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb jako nevyčerpané prostředky projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0290 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 293/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.912,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, Hlavní 106, Aš, jako vratka prostředků za rok 2013. Jedná se o vratku přeplatku na sociálním pojištění. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 294/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.067.740,80 Kč z titulu přijetí 2. části neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II. (OP LZZ XI.) financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb 
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši ± 116.290,-- Kč k zajištění mzdových výdajů projektu

Rozpočtovou změnu č. 295/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 26.971,22 Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov jako nevyčerpané prostředky projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0496 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 296/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 25.000,-- Kč. Jedná 
se o neinvestiční příspěvek pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., na poskytování sociální služby rané péče v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 297/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.524.813,54 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. 298/2014
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 8.000,-- Kč. Jedná se o přednášku na téma „Role náboženství v české společnosti“, kterou pořádá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 25.9.2014 v Krajské knihovně v Karlových Varech. V souvislosti s touto akcí byla uzavřena dohoda o provedení práce s Doc. PhDr. Zdeňkem Vojtíškem, Th.D., a tato činnost bude zaplacena formou odměny. 

Rozpočtovou změnu č. 299/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 32,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Řemesla - 
od historie po nejmodernější techniky, realizovaného společností MAS Sokolovsko o.p.s., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II.

Rozpočtovou změnu č. 300/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 36,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvoj dalšího profesního vzdělávání obecních 
a městských policií v Karlovarském kraji, realizovaného společností ARPIS a.s., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 301/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 74.634,34 Kč z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Informovanost a publicita globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v Karlovarském kraji II., financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2.

Rozpočtovou změnu č. 302/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.203,30 Kč z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Zvýšení absorpční kapacity globálních grantů v Karlovarském kraji II., financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.3.

Rozpočtovou změnu č. 303/2014  
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 221.873,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na „Úhradu provozních výdajů za dobu výkonu správy obce Ministerstvem vnitra České republiky v obci Prameny“.

Rozpočtovou změnu č. 304/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 49.000,-- Kč z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Ing. arch. Zdravko Minčev Ruseva, CSc., na realizaci 6. celostátní konference 
s mezinárodní účastí „Inovace evropských měst, strategické plánování, architektura, urbanizmus, syntéza 
s uměním a kulturou, evropské programy a projekty pro rozvoj měst – 6. EDA 2015“

Rozpočtovou změnu č. 305/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.634.718,81 Kč z titulu přijetí zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (OP LZZ VIII.), 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. 306/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 4.444.336,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II.

Rozpočtovou změnu č. 307/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 355.280,-- 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 Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na zajištění udržitelnosti projektu „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“ 
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0024, a to na realizaci jazykových kurzů.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 308/2014
- zapojení volných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 
ve výši 15.000.000,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 
k zajištění rozvoje sociálních služeb Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 309/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.000.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční. Finanční prostředky budou použity v rámci zajištění „spolufinancování oprav na budově Císařských lázní v Karlových Varech – zadní kopule“ zařazených 
do programu Ministerstva kultury ČR v rámci Programu záchrany architektonického dědictví.

Termín kontroly: 20.10.2014

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


7. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Hranicích

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


8. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola praktická 
a základní škola speciální Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 938/09/14

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu v celkové výši 115.000,-- Kč příspěvkové organizaci Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov na dofinancování víceprací schválené akce "Rekonstrukce sociálních zařízení - II. etapa"

Zodpovídá:
Mgr. Pavlína Zapletalová, ředitelka příspěvkové organizace Základní školy praktické 
a základní školy speciální Ostrov


9. Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



10. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


11. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Československou obec legionářskou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 939/09/14

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Československou obec legionářskou ve výši 27.000,-- Kč na akci "Setkání druhoválečných veteránů Karlovarského kraje dne 2.10.2014"

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Československou obcí legionářskou ve výši 27.000,-- Kč s připomínkou uvedenou v zápise

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


12. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 940/09/14

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov v celkové výši 200.000,-- Kč na havarijní opravu vstupního schodiště a terasy v objektu Goethova 16, Cheb

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 200.000,-- Kč na havarijní opravu vstupního schodiště 
a terasy v objektu Goethova 16, Cheb

Zodpovídá:
Mgr. Vidor Mandelík, ředitel příspěvkové organizace Dětského domova Cheb a Horní Slavkov


13. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 941/09/14

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního v celkové výši 200.000,-- Kč příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu na akviziční činnost

Zodpovídá:
Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace





14. Příprava zadávacího řízení: „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech“ 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 942/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na významnou veřejnou zakázku na stavební práce „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Realizace stavby Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Jiří Kvak             		- náhradník: Ing. Květoslav Smutný
- člen: Ing. Alena Šalátová 	            - náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: MUDr. Josef März                   	- náhradník: MUDr. Jiří Hofmann
- člen: Ing. Petr Uhříček	 	- náhradník: Ing. Pavla Brabencová

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	- náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
- člen: Ing. Václav Živný	- náhradník: Josef Murčo
- člen: Ing. Petr Kulhánek	- náhradník: Mgr. Jiří Klsák
- člen: MUDr. Oldřich Vastl	- náhradník: MUDr. Jiří Brdlík
- člen: Jiří Kvak             	- náhradník: Ing. Květoslav Smutný
- člen: Ing. Alena Šalátová 	- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: MUDr. Josef März       - náhradník: MUDr. Jiří Hofmann
a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

- schvaluje podmínky zadávací dokumentace uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 15.12.2014

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


15. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 943/09/14

- schvaluje znění Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu evid. č. KK 00140/2012-00 v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 „Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s.), dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu 
evid. č. KK 00140/2012-00 v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.18 „Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu (Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary o.p.s.), dle návrhu

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


16. Dohoda o narovnání ve věci soudního sporu Karlovarského kraje s VZP ČR vedeném 
u Obvodního soudu pro Prahu 3, č. j. 12 C 355/2013, o částku ve výši 64.726,-- Kč s příslušenstvím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 944/09/14

- schvaluje dohodu o narovnání ve věci sporu s VZP ČR vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 3, 
č. j. 12 C 355/2013, o částku ve výši 64.726,-- Kč s příslušenstvím, v předloženém znění

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje podepsat příslušnou dohodu o narovnání

Termín kontroly: 01.12.2014

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


17. Prominutí pohledávek za povinným Miroslavem Štádlerem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 945/09/14

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky ve výši 11.100,-- Kč za povinným Miroslavem Štádlerem, bytem Chodovská 223/5, 362 25 Nová role

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


18. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 946/09/14

- souhlasí 
-	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Drmoul v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku
-	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Pomezí nad Ohří v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

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





19. Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013, Akční plán Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 a provozní náklady projektů zařazených 
v Akčním plánu 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


20. Žádost o výjimku z Pravidel Zastupitelstva Karlovarského kraje - Prodloužení termínu realizace a předložení závěrečného vyúčtování příspěvku na projekt ,,Rozvoj cyklistické infrastruktury Mariánské Lázně - cyklomagistrála skrz město"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 947/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení žádost o výjimku z Pravidel Zastupitelstva Karlovarského kraje pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje a prodloužení termínu realizace projektu ,,Rozvoj cyklistické infrastruktury Mariánské Lázně - cyklomagistrála skrz město" a předložení závěrečného vyúčtování příspěvku do 31.07.2015

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


21. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za I. pololetí roku 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 948/09/14

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb za I. pololetí 2014 v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 10.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


22. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy pro matky s dětmi v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 949/09/14

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

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 1. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby azylové domy 
pro matky s dětmi  -  Chebsko“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Diecézní Charita Plzeň, Sady 
5. Května 348/8, 301 00 Plzeň 3 – Vnitřní město, IČO 49774034, s nabídkovou cenou 2.399.800,-- Kč (cena bez DPH). 

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 2. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby azylové domy 
pro matky s dětmi - Ašsko“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Farní Charita Aš, Mikulášská 9, 352 01 Aš, IČO 64839991, s nabídkovou cenou 2.228.985,-- Kč (cena bez DPH). 
Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 3. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby azylové domy 
pro matky s dětmi - Sokolovsko“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČO 27991997, s nabídkovou cenou  4.705.400,-- Kč (cena bez DPH). 

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 4. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby azylové domy 
pro matky s dětmi – Karlovarsko“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Farní Charita Karlovy Vary, Svobodova č. 743/12, 360 17 Karlovy Vary, IČO 49753053, s nabídkovou cenou 2.105.000,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb, doplněny budou pouze specifické údaje vyplývající z vysoutěžené zakázky u každého dodavatele

- schvaluje 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 1. dílčí části zakázky Diecézní Charita Plzeň, Sady 5. Května 348/8, 301 00 Plzeň 3 – Vnitřní město, IČO 49774034, s nabídkovou cenou pro 1. dílčí část zakázky 2.399.800,-- Kč bez DPH, 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 2. dílčí části zakázky Farní Charita Aš, Mikulášská 9, 352 01 Aš, IČO 64839991, 
s nabídkovou cenou pro 2. dílčí část zakázky 2.228.985,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 3. dílčí části zakázky Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, 
IČO 27991997, s nabídkovou cenou pro 3. dílčí část  zakázky 4.705.400,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 4. dílčí části zakázky Farní Charita Karlovy Vary, Svobodova č. 743/12, 360 17 Karlovy Vary, IČO 49753053, s nabídkovou cenou pro 4. dílčí část zakázky 2.105.000,-- Kč bez DPH, 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: 10.11.2014

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


23. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby azylové domy pro jednotlivce v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 950/09/14

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

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 1. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby azylové domy 
pro jednotlivce pro okres Cheb“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Diecézní Charita Plzeň, Sady 
5. Května 348/8, 301 00 Plzeň 3 – Vnitřní Město, IČO 49774034, s nabídkovou cenou 2.800.200,-- Kč (cena bez DPH). 

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 2. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby azylové domy 
pro jednotlivce pro okres Sokolov“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČO 27991997, s nabídkovou cenou 2.352.700,-- Kč (cena bez DPH). 
Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 3. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby azylové domy 
pro jednotlivce pro okres Karlovy Vary“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Armáda spásy v ČR, zapsaný spolek, Petržílkova 2565/23, Praha 5, 158 00, IČO 40613411, s nabídkovou cenou 
3.466.550,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb, doplněny budou pouze specifické údaje vyplývající z vysoutěžené zakázky u každého dodavatele

- schvaluje 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 1. dílčí části zakázky Diecézní Charita Plzeň, Sady 5. Května 348/8, 301 00 Plzeň 3 – Vnitřní Město, IČO 49774034, s nabídkovou cenou pro 1. dílčí část zakázky 2.800.200,-- Kč bez DPH, 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 2. dílčí části zakázky Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, 
IČO 27991997, s nabídkovou cenou pro 2. dílčí část zakázky 2.352.700,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 3. dílčí části zakázky Armáda spásy v ČR, zapsaný spolek, Petržílkova 2565/23, Praha 5, 158 00, IČO 40613411, s nabídkovou cenou pro 3. dílčí část zakázky 3.466.550,-- Kč bez DPH, 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: 10.11.2014

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


24. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 951/09/14

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

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 1. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra pro okres Cheb“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Diecézní Charita Plzeň, Sady 5. Května 348/8, 301 00 Plzeň 3, IČO 49774034, s nabídkovou cenou 1.501.500,-- Kč (cena bez DPH). 

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 2. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra pro okres Sokolov“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČO 27991997, s nabídkovou cenou 1.500.910,-- Kč (cena bez DPH).

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 3. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra pro okres Karlovy Vary“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Armáda spásy v ČR, zapsaný spolek, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČO 40613411, s nabídkovou cenou 1.500.961,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb, doplněny budou pouze specifické údaje vyplývající z vysoutěžené zakázky u každého dodavatele

- schvaluje 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 1. dílčí části zakázky Diecézní Charita Plzeň, Sady 5. Května 348/8, 301 00 Plzeň 3, IČO 49774034, s nabídkovou cenou pro 1. dílčí část zakázky 1.501.500,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 2. dílčí části zakázky Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, 
IČO 27991997, s nabídkovou cenou pro 2. dílčí část zakázky 1.500.910,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 3. dílčí části zakázky Armáda spásy v ČR, zapsaný spolek, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5, IČO 40613411, s nabídkovou cenou  pro 3. dílčí část zakázky 1.500.961,-- Kč bez DPH, 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: 10.11.2014

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


25. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby domy 
na půl cesty v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence 
v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 952/09/14

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

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 1. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby domy na půl cesty pro okres Cheb“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČO 27991997, s nabídkovou cenou 3.023.727,-- Kč (cena bez DPH). 

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 2. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby domy na půl cesty pro okres Sokolov“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČO 27991997, s nabídkovou cenou 2.519.773,-- Kč (cena bez DPH). 

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 3. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby domy na půl cesty pro okres Karlovy Vary“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Farní charita Karlovy Vary, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, IČO 49753053, s nabídkovou cenou 2.200.000,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb, doplněny budou pouze specifické údaje vyplývající z vysoutěžené zakázky u každého dodavatele

- schvaluje 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 1. dílčí části zakázky Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, 
IČO 27991997, s nabídkovou cenou pro 1. dílčí část zakázky 3.023.727,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 2. dílčí části zakázky Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, 
IČO 27991997, s nabídkovou cenou pro 2. dílčí část zakázky 2.519.773,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 3. dílčí části zakázky Farní charita Karlovy Vary, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, IČO 49753053, s nabídkovou cenou pro 3. dílčí část zakázky 2.200.000,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: 10.11.2014

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


26. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 953/09/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku “Zajištění sociální služby intervenční centra 
v Karlovarském kraji“. Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro zakázku: „Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČO 27991997, s nabídkovou cenou 3.253.000,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Pomoc v nouzi, o.p.s., s nabídkovou cenou 3.253.000,-- Kč (cena bez DPH)

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČO 27991997, 
s nabídkovou cenou zakázky 3.253.000,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek 
k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: 10.11.2014

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


27. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 954/09/14

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

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 1. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s duševním onemocněním“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Fokus - Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 48678767, s nabídkovou cenou 3.986.522,-- Kč (cena bez DPH). 

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 2. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby se zdravotním, zejména s mentálním postižením“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče  Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., Londýnská 81, 120 00 Praha 2, IČO 61383783, s nabídkovou cenou 4.816.350,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb, doplněny budou pouze specifické údaje vyplývající z vysoutěžené zakázky u každého dodavatele

- schvaluje 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 1. dílčí části Fokus - Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 48678767, s nabídkovou cenou pro 1. dílčí část zakázky 
3.986.522,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 
dle návrhu 
- uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 2. dílčí části zakázky Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., Londýnská 81, 120 00 Praha 2, IČO 61383783, s nabídkovou cenou pro 2. dílčí část zakázky 4.816.350,-- Kč bez DPH, 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení dle návrhu

Termín kontroly: 10.11.2014

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


28. Opravné rozhodnutí č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 955/09/14

- bere na vědomí Opravné rozhodnutí č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č. OP LZZ – ZS 824 -1166/2014 ze dne 13.2.2014 projektu „Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany“ reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00075 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

- pověřuje hejtmana podpisem Potvrzení o přijetí Opravného rozhodnutí č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

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


29. Schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Lineární urychlovač 
pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí" mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 956/09/14

- schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici 
v Chebu - přístavba zázemí“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., dle návrhu

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


30. Schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš" mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 957/09/14

- schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš“ mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., dle návrhu

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


31. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Zhotovitel stavby v rámci projektu ,,Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš" 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komisí pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 958/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku: Zhotovitel stavby v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: Zhotovitel stavby 
v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů komise pro otevírání obálek:
- člen: Kateřina Mairingerová        - náhradník: Olga Dacková
- člen: Jiří Kvak                             - náhradník: Šárka Drahokoupilová
- člen: Ing. Petr Uhříček                 - náhradník: Bohuslava Hrabáková

- jmenuje členy komise pro hodnocení a náhradníky členů komise pro hodnocení:
- člen: Bc. Miloslav Čermák           - náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: PhDr. Oleg Kalaš                 - náhradník: Bohuslava Hajská
- člen: JUDr. Martin Havel             - náhradník: Hana Hozmanová
- člen: Kateřina Mairingerová         - náhradník: Olga Dacková
- člen: Ing. Irena Šteflová                - náhradník: Ing. Věra Tomsová
- člen: Daniel Lindenberg               - náhradník: Petr Březina

- schvaluje podmínky zadávací dokumentace uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 15.12.2014

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


32. Příprava na zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka silniční ambulance pro transport nedonošených a patologických novorozenců“
- 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 959/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku: „Dodávka silniční ambulance pro transport nedonošených a patologických novorozenců“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Dodávka silniční ambulance pro transport nedonošených a patologických novorozenců“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Marcela Skalová     	     - náhradník: Jarmila Bartošová
- člen: Ing. Stanislav Hubka     	     - náhradník: Mgr. David Steindl, DiS. 
- člen: Mgr. Miloš Kukačka, DiS.   - náhradník: Petra Bakurová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	       - náhradník: Ing. Tomáš Svoboda 
- člen: Ing. Petr Navrátil	       - náhradník: Bc. Pavel Čekan
- člen: Ing. Václav Živný    	       - náhradník: Věra Bartůňková
- člen: Ing. Josef Hora     	       - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Ing. Alena Šalátová	       - náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Stanislav Hubka     	       - náhradník: Mgr. David Steindl, DiS. 
- člen: Mgr. Miloš Kukačka, DiS.     - náhradník: MUDr. Adriana Kotrchová

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









33. Příprava na zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ 
- 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 960/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zakázky malého rozsahu na veřejnou zakázku: „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Marcela Skalová           - náhradník: Jarmila Bartošová
- člen: Ing. Stanislav Hubka           - náhradník: Mgr. David Steindl, DiS. 
- člen: Mgr. Miloš Kukačka, DiS    - náhradník: Petra Bakurová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	               - náhradník: Ing. Tomáš Svoboda 
- člen: Ing. Petr Navrátil	               - náhradník: Bc. Pavel Čekan
- člen: Ing. Václav Živný    	               - náhradník: Věra Bartůňková
- člen: Ing. Josef Hora     	               - náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Ing. Alena Šalátová	               - náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Stanislav Hubka                   - náhradník: Mgr. David Steindl, DiS. 
- člen: Mgr. Miloš Kukačka, DiS            - náhradník: MUDr. Adriana Kotrchová

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


34. Partnerství příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v projektu „Informační centra digitálního vzdělávání“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 961/09/14

- bere na vědomí projektový záměr „Informační centra digitálního vzdělávání", jehož nositelem je Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Informační centra digitálního vzdělávání" ve výši 36.153.549,96 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

- souhlasí s finančním partnerstvím příspěvkové organizace Gymnázium Cheb v projektu „Informační centra digitálního vzdělávání“, přičemž finanční příspěvek bude činit 649.869,-- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Národním institutem pro další vzdělávání (zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) a příspěvkovou organizací Gymnázium Cheb

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář Doložka dle § 32a zákona 49/2009 Sb., osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba uzavřela smlouvu 
o partnerství k projektu „Informační centra digitálního vzdělávání“ k podpisu hejtmanovi

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

Zodpovídá:
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


35. Partnerství příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary v projektu „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 962/09/14

- bere na vědomí projektový záměr „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách", jehož nositelem je VŠEI o.p.s., obecně prospěšná společnost, v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách" 
ve výši 39.940.671,32 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

- souhlasí s finančním partnerstvím příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 
při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary v projektu „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“, přičemž finanční příspěvek bude činit 279.400,00 Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi VŠEI o.p.s., obecně prospěšnou společností a příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář Doložka dle § 32a zákona 49/2009 Sb., osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba uzavřela smlouvu 
o partnerství k projektu „Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách“ k podpisu hejtmanovi

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

Termín kontroly: 20.10.2014

Zodpovídá:
Mgr. Jana Hynková, ředitelka Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy






36. Partnerství příspěvkové organizace Základní škola a střední škola Karlovy Vary v projektu „Využíváme ICT ve výuce“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 963/09/14

- bere na vědomí projektový záměr „Využíváme ICT ve výuce", jehož nositelem je Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola, v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Využíváme ICT ve výuce" ve výši 27.689.664,64 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

- souhlasí s finančním partnerstvím příspěvkové organizace Základní škola a střední škola Karlovy Vary 
v projektu „Využíváme ICT ve výuce“, přičemž finanční příspěvek bude činit 264.755,-- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Bezpečnostně právní akademií Plzeň, s.r.o., střední školou, a příspěvkovou organizací Základní škola a střední škola Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář Doložka dle § 32a zákona 49/2009 Sb., osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba uzavřela smlouvu 
o partnerství k projektu „Využíváme ICT ve výuce" k podpisu hejtmanovi

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

Termín kontroly: 20.10.2014

Zodpovídá:
Mgr. Martina Kheilová, ředitelka příspěvkové organizace Základní školy a střední školy Karlovy Vary
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


37. Partnerství příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov 
v projektu „Využíváme ICT ve výuce“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 964/09/14

- bere na vědomí projektový záměr „Využíváme ICT ve výuce", jehož nositelem je Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola, v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Využíváme ICT ve výuce" ve výši 27.689.664,64 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

- souhlasí s finančním partnerstvím příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov v projektu „Využíváme ICT ve výuce“, přičemž finanční příspěvek bude činit 
264.755,-- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Bezpečnostně právní akademií Plzeň, s.r.o., střední školou, a příspěvkovou organizací Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář Doložka dle § 32a zákona 49/2009 Sb., osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba uzavřela smlouvu 
o partnerství k projektu „Využíváme ICT ve výuce“ k podpisu hejtmanovi

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

Zodpovídá:
Mgr. Pavlína Zapletalová, ředitelka příspěvkové organizace Základní školy praktické 
a základní školy speciální Ostrov
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


38. Partnerství příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary 
v projektu „Inovace na dosah“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 965/09/14

- bere na vědomí projektový záměr „Inovace na dosah", jehož nositelem je COMFOR STORES a.s., 
v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu 
s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Inovace na dosah" ve výši 17.710.947,76 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

- souhlasí s finančním partnerstvím příspěvkové organizace Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary v projektu „Inovace na dosah“, přičemž finanční příspěvek bude činit 273.300,-- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi COMFOR STORES a.s. 
a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář Doložka dle § 32a zákona 49/2009 Sb., osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba uzavřela smlouvu 
o partnerství k projektu „Inovace na dosah“ k podpisu hejtmanovi

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

Termín kontroly: 20.10.2014

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Ingrid Heinicová-Válková, ředitelka příspěvkové organizace Základní umělecké školy Antonína Dvořáka
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


39. Smlouva o partnerství v projektu „ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů" 
mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 966/09/14

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství v projektu „ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů" mezi Karlovarským krajem a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb dle návrhu

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

Termín kontroly: 20.10.2014

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


40. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách v Karlovarském kraji pro školní rok 2015/2016

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 967/09/14

- bere na vědomí informaci o "Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů" ze dne 30. července 2014, č. j.: MSMT-23913/2014, vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle návrhu

- doporučuje všem ředitelům středních škol v Karlovarském kraji, aby rozhodli o konání přijímacího řízení do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 formou zapojení 
se do pilotního ověřování příjímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat o tomto usnesení ředitele všech středních škol v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 15.12.2014

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 968/09/14

- schvaluje s účinností od 1. září 2015 zřízení oboru vzdělání 39-08-M/01 Požární ochrana, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- schvaluje s účinností od 1. září 2015 zřízení oboru vzdělání 16-02-M/01 Průmyslová ekologie, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 132 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

- schvaluje s účinností od 1. září 2015 výmaz oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium 
a obchodní akademie Chodov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. září 2015 změnu názvu příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov na Gymnázium a střední odborná škola Chodov a příslušnou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku dle návrhu, a to 
za podmínky, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhoví žádosti o zápis nového oboru vzdělání a výmaz výše uvedeného stávajícího uvedeného oboru v rejstříku škol a školských zařízení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 01.12.2014

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


42. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na provedení stavebních prací u příspěvkové organizace Gymnázium 
a střední odborná škola Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 969/09/14

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisů rady kraje č. PR 01/2014 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na provedení stavebních prací 
v maximální celkové hodnotě cca 345.000,-- Kč bez DPH, tj. 420.000,-- Kč včetně DPH, souvisejících 
s realizací akce „Střecha jídelny gymnázium Aš – oprava“ příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš

- ukládá Mgr. Petru Jelínkovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, realizovat veškeré kroky související s provedením stavebních prací a informovat o nich odbor školství, mládeže a tělovýchovy a odbor investic a grantových schémat

Termín kontroly: 15.12.2014

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


43. Realizace akce „Oprava a výměna okenních výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary – 2. etapa – dokončení zakázky“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 970/09/14

- bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce "Oprava a výměna okenních výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary – 2. etapa – dokončení zakázky“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary uzavřené 
mezi touto příspěvkovou organizací a firmou TRUSTAV s.r.o., Praha 5 – Smíchov, dle návrhu

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy 
a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary

44. Souhlas se jmenováním zástupce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 971/09/14

- souhlasí s účinností od 9. září 2014 se jmenováním Ing. Dany Ptáčkové na pracovní místo zástupkyně ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, která ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností

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

Termín kontroly: 06.10.2014

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


45. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 972/09/14

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí roku 2014 
v částkách dle návrhu

Termín kontroly: 06.10.2014

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


46. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje - Městské muzeum Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 973/09/14

- projednala žádost Městského muzea Mariánské Lázně o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt „Goethův podzim“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příspěvek ve výši 50.000,-- Kč 
pro Městské muzeum Mariánské Lázně

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 24.11.2014

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



47. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro Františka Hromadu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 974/09/14

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

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Františku Hromadovi ve výši 50.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací projektu „Poklady z tvorby Západočeského divadla 
v Chebu do roku 2000“

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

Termín kontroly: 24.11.2014

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


48. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 186/1 
v k.ú. Mírová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 975/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemku p.č. 186/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 393-3/2014 z původního pozemku p.č. 186/1 
a označena jako pozemek p.č. 186/4 o výměře 1352 m2 v k.ú. a obci Mírová, formou kupní smlouvy 
mezi panem Janem Havlíčkem, bytem Hroznětínská 67, Otovice, PSČ 360 01 Otovice (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 270.400,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Jana Havlíčka 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: 23.02.2015

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


49. Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků st.p.č. 589, p.p.č. 126/4, p.p.č. 134, p.p.č. 141, p.p.č. 1025/1, p.p.č. 1025/2 a p.p.č. 1429 v k.ú. Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 976/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemků st.p.č. 589, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, stavba technického vybavení, p.p.č. 126/4, p.p.č. 134, p.p.č. 141, p.p.č. 1025/1, p.p.č. 1025/2 a p.p.č. 1429 o celkové výměře 
cca 3432 m2, vše v k.ú. a obci Plesná, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností MAVEX Cheb, spol. s r.o., se sídlem Májová 35, PSČ 350 02 Cheb,  IČO 46883843, zastoupenou Vladimírem Stolarikem, jednatelem (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za kupní cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku platných ke dni podpisu kupní smlouvy na základě znaleckého posudku jako cena obvyklá 
v místě a čase, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti MAVEX Cheb, spol. s r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 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 budoucí kupní smlouvě a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 23.02.2015

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


50. Nabídka na odkoupení garáže bez čp/če, která je součástí pozemku st.p.č. 7403 v k.ú. Cheb, 
v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 977/09/14

- schvaluje zamítnutí nabídky pana Jakuba Hrnčíře, ze dne 20.08.2014, na odkoupení garáže bez čp/če, která je součástí pozemku st.p.č. 7403, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2 v k.ú. Cheb, v majetku Karlovarského kraje, za cenu ve výši 35.000,-- Kč

Termín kontroly: 06.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


51. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - pozemek 
p.p.č. 3571/29 v k.ú. Aš, pozemky p.p.č. 820/5, 820/6, 820/7, 820/8, 820/9, 820/10 a 820/12 
v k.ú. Mokřiny a pozemky p.p.č. 255/4, 257/6, 329/9, 329/14, 400/2, 400/5, 400/15, 400/16, 400/17 
a 400/18 v k.ú. Nový Žďár

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


52. Záměr kraje směnit části pozemku p.p.č. 39/3 v k.ú. Ryžovna ve vlastnictví společnosti ARBOLES servis, s.r.o., s částí pozemku p.p.č. 683 v k.ú. Ryžovna ve vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 978/09/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje směnit nemovité věci ve vlastnictví společnosti ARBOLES servis, s.r.o. (tj. části pozemku p.p.č. 39/3, které byly odděleny geometrickým plánem č. 116-92/2014 
z původního pozemku p.p.č. 39/3 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 39/5 o výměře 12 m2 a p.p.č. 39/6 o výměře 15 m2 v k.ú. Ryžovna a obci Boží Dar) s nemovitou věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. část pozemku p.p.č. 683, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 116-92/2014 z původního pozemku p.p.č. 683 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.p.č. 683/2 o výměře 69 m2 v k.ú. Ryžovna a obci Boží Dar) formou směnné smlouvy mezi společností ARBOLES servis, s.r.o., se sídlem Májová 1196, PSČ 349 01 Stříbro, IČO 28045335, zastoupenou 
Ing. Josefem Merunkou, jednatelem společnosti (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 nemovitých věcí 
ve vlastnictví společnosti ARBOLES servis, s.r.o. (tj. části pozemku p.p.č. 39/3, které byly odděleny geometrickým plánem č. 116-92/2014 z původního pozemku p.p.č. 39/3 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 39/5 o výměře 12 m2 a p.p.č. 39/6 o výměře 15 m2 v k.ú. Ryžovna a obci Boží Dar) s nemovitou věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. část pozemku p.p.č. 683, která byla oddělena geometrickým plánem č. 116-92/2014 z původního pozemku p.p.č. 683 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 683/2 o výměře 69 m2 v k.ú. Ryžovna a obci Boží Dar) formou směnné smlouvy mezi společností ARBOLES servis, s.r.o., se sídlem Májová 1196, PSČ 349 01 Stříbro, 
IČO 28045335, zastoupenou Ing. Josefem Merunkou, jednatelem společnosti (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: 23.02.2015

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


53. Prodej osobního automobilu Škoda Fabia Sedan svěřeného do správy Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 979/09/14

- schvaluje prodej osobního vozidla Škoda Fabia Sedan RZ 1K1 0893, rok výroby 2002, za reálnou tržní cenu 13.000,-- Kč oceněnou společností Kupteauto.cz, IČO 76185966, se sídlem Dolní Kamenná 1016/5, 360 05 Karlovy Vary, ze dne 04.06.2014, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou pedagogickou, gymnáziem a vyšší odbornou školou Karlovy Vary (jako prodávajícím na jedné straně) a fyzickou osobou panem Petrem Kaliničem, bytem Bernov 197, 
362 21 Nejdek (jako kupujícím na straně druhé), a tím převést vlastnické právo k movitému majetku, 
dle návrhu

- souhlasí s tím, že finanční prostředky v celkové výši 13.000,-- Kč získané prodejem výše uvedeného osobního vozidla specifikovaného v návrhu zůstanou příspěvkové organizaci

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, Mgr. Bohuslavovi Peroutkovi, uzavřít kupní smlouvu, dle návrhu

Termín kontroly: 10.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


54. Uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 00461/2014-00 ze dne 04.03.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 980/09/14

- ruší usnesení č. RK 613/05/14 ze dne 23.05.2014

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušení usnesení č. ZK 224/06/14 ze dne 19.06.2014

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Dodatku č. 1 
k darovací smlouvě ev. č. 00461/2014-00 ze dne 04.03.2014 uzavřené mezi Karlovarským krajem zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárcem na straně jedné) a ČR – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje (jako obdarovaným na straně druhé), který řeší změnu v pořizovací hodnotě přepravního kontejneru z 1.538.386,-- Kč 
na 1.549.768,-- Kč, dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětného dodatku a pověřit jej podpisem tohoto dodatku

Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


55. Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 981/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků 
na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi 
v roce 2014 v celkové výši 512.739,-- Kč a rozdělení dle návrhu

Termín kontroly: 15.12.2014

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





56. Vyjádření Karlovarského kraje k posudku o vlivech záměru „Stanovení dobývacího prostoru Mírová I pro dobývání výhradního ložiska kaolinů Mírová - Zátiší“ podle § 9 odst. 8 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 982/09/14

- projednala posudek o vlivech záměru „Stanovení dobývacího prostoru Mírová I pro dobývání výhradního ložiska kaolinů Mírová - Zátiší“

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj s předloženým posudkem a v něm navrženým stanoviskem k záměru „Stanovení dobývacího prostoru Mírová I pro dobývání výhradního ložiska kaolinů Mírová - Zátiší“ souhlasí 
za podmínky, že budou respektovány podmínky navrženého souhlasného stanoviska

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


57a. Přijetí účelového finančního příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 983/09/14

- schvaluje přijetí státní finanční podpory z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR na obnovu střešního pláště zadní kupole objektu Císařských lázní v Karlových Varech 
v celkové výši 1,5 mil Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve spolupráci s odborem ekonomickým provést veškeré kroky dle vydaného rozhodnutí Ministerstva kultury ČR

Termín kontroly: 23.02.2015

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


57b. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: „ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů“
- 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 hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 984/09/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku na stavební práce v rámci projektu „ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů"

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

- jmenuje složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: Václav Jakubík
- člen: MUDr. Jan Svoboda	 	- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: Lukáš Pokorný			- náhradník: František Jurčák
- člen: Ing. Pavel Paprsek		- náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec		- náhradník: Mgr. Bc. Tomáš Mašek
- člen: Ing. Jaroslav Radovnický	- náhradník: Ing. Roman Gajdoš
- člen: Jiří Gregor			- náhradník: MgA. Hana Fischerová
- člen: Pavel Novotný			- náhradník: Ing. Miroslav Kasika

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

Termín kontroly: 20.10.2014

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


57c. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" část A - vybavení vyráběné na zakázku a část B - stavební úsek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 985/09/14

- schvaluje vyloučení uchazeče TOYOTA TSUSHO EUROPE S. A., organizační složka v České republice, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" - část A - vybavení vyráběné na zakázku, z důvodu nepodepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem nebo 
za uchazeče

- schvaluje vyloučení uchazeče KDS VERZE s.r.o., z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku" - část A - vybavení vyráběné na zakázku, z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku"- část A - vybavení vyráběné na zakázku. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče KOVO Kubů s.r.o., s nabídkovou cenou 745.992,-- Kč bez DPH.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" - část B - stavební úsek. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Techmobil Cheb s. r. o., 
s nabídkovou cenou 514.870,-- Kč bez DPH.

- pověřuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem kupní smlouvy pro část A zadávacího řízení s vítězem soutěže KOVO Kubů s.r.o., s nabídkovou cenou 745.992,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt pro podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem kupní smlouvy pro část B zadávacího řízení s vítězem soutěže Techmobil Cheb s. r. o., 
s nabídkovou cenou 514.870,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt pro podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 20.10.2014

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


57d. Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v projektu „Inovace na dosah“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 986/09/14

- bere na vědomí projektový záměr „Inovace na dosah", jehož nositelem je COMFOR STORES a.s., 
v rámci výzvy č. 51 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a konstatuje, že záměr je v souladu 
s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- bere na vědomí předpokládané výdaje projektu „Inovace na dosah" ve výši 17.710.947,76 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu

- souhlasí s finančním partnerstvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov v projektu „Inovace na dosah“, přičemž finanční příspěvek pro organizaci bude činit 410.800,-- Kč

- souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi COMFOR STORES a.s. 
a příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit formulář Doložka dle § 32a zákona 49/2009 Sb., osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby právnická osoba uzavřela smlouvu 
o partnerství k projektu „Inovace na dosah“ k podpisu hejtmanovi

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

Termín kontroly: 20.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov


57e. Souhlas s užitím znaku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 987/09/14

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje Krajskou hospodářskou komorou

Termín kontroly: 20.10.2014

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


57f. Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 988/09/14

- bere na vědomí informaci o doručených Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen "rozhodnutí o odvolání")

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zpracovat žádost o posečkání s úhradou daně a žádost o prominutí odvodu a jejich odeslání v termínu do 10.9.2014

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o posečkání s úhradou daně a žádosti 
o prominutí odvodu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši 2.400,-- Kč do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu na úhradu správního poplatku v souvislosti se žádostmi 
o posečkání s úhradou daně a prominutí odvodu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši 54.643,-- Kč do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 20.10.2014

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


57g. Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0024 Inovace školského portálu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 989/09/14

- bere na vědomí informaci o doručených Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.3.00/14.0024 Inovace školského portálu Karlovarského kraje (dále jen "rozhodnutí o odvolání")

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zpracovat žádost o posečkání s úhradou daně a žádost o prominutí odvodu a jejich odeslání v termínu do 10.9.2014

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o posečkání s úhradou daně a žádosti 
o prominutí odvodu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši 2.400,-- Kč do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu na úhradu správního poplatku v souvislosti se žádostmi 
o posečkání s úhradou daně a prominutí odvodu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši 54.937,-- Kč do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 20.10.2014

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


57h. Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 990/09/14

- bere na vědomí informaci o doručených Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách (dále jen "rozhodnutí o odvolání")

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zpracovat žádost o posečkání s úhradou daně a žádost o prominutí odvodu a jejich odeslání v termínu do 10.9.2014

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o posečkání s úhradou daně a žádosti 
o prominutí odvodu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši 2.400,-- Kč do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu na úhradu správního poplatku v souvislosti se žádostmi 
o posečkání s úhradou daně a prominutí odvodu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši 253.214,-- Kč do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 20.10.2014

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




57i. Rozpočtová změna č. 310/2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 991/09/14

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 310/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši celkem 365.194,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, z toho k uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 362.794,-- Kč a k uhrazení správních poplatků k žádosti o prominutí odvodu a penále 
a k žádosti o posečkání s úhradou odvodu ve výši 2.400,-- Kč. Odvod byl Karlovarskému kraji vyměřen na základě porušení zásady transparentnosti při výběrovém řízení na dodávku reklamních předmětů 
v celkové výši 362.794,-- Kč v rámci realizace projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách realizovaného v rámci Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.

Termín kontroly: 20.10.2014

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


