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


USNESENÍ

ze 35. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. září 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:34 do 11:16 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Přizvaní:	Mgr. Pavlíková, Ing. Pavlas, Ing. V. Tomsová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná    	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.9.2014
RK 1009/09/14
2.
Poskytnutí příspěvku Souboru písní a tanců DYLEŇ Karlovy Vary
RK 1010/09/14
3.
Rozpočtové změny
RK 1011/09/14
4.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov
RK 1012/09/14
5.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.
RK 1013/09/14
6.
Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary
RK 1014/09/14
7.
Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov
RK 1015/09/14
8.
Elektronická evidence, správa a zadávání veřejných zakázek Karlovarského kraje
RK 1016/09/14
9.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:„Výměna oken v pavilonu C 
v Karlovarské krajské nemocnici a.s.“- Schválení formy zadávacího řízení - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  - Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise 
RK 1017/09/14
10.
„Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech – II. část – rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu B“ schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci stavby
RK 1018/09/14
11.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele významné veřejné zakázky: „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov – Stavební úpravy 5. NP pavilonu E – oční odd./lůžková část“


RK 1019/09/14
12.
Revokace usnesení č. RK 730/07/14 - Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:„Zateplení pavilonu C v Karlovarské krajské nemocnici a.s.“- Schválení formy zadávacího řízení - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  - Jmenování členů komise 
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
RK 1020/09/14
13.
- Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Microsoft Enterprise agreement renewal"
- Schválení smlouvy na veřejnou zakázku - "Smlouva o poskytnutí užívacích práv k licencím Microsoft"
- Schválení smlouvy "Microsoft Select"
- Schválení smlouvy "Microsoft Enterprise Agreement"
- Schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Microsoft Enterprise agreement renewal"
- Schválení uzavření smlouvy "Microsoft Select"
- Schválení uzavření smlouvy "Microsoft Enterprise Agreement"
RK 1021/09/14
14.
Žádost Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice, sídlem Hlavní 114/29, Dalovice, PSČ: 362 23, IČO: 00574384, o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
RK 1022/09/14
15.
Žádost obce Hroznětín o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
RK 1023/09/14
16.
Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2014
RK 1024/09/14
17.
Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2014
RK 1025/09/14
18.
Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2014
RK 1026/09/14
19.
Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2014 – změna č. 1
RK 1027/09/14
20.
Žádost Města Kynšperk nad Ohří o prominutí jednorázové finanční náhrady 
za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce veřejného osvětlení, Nádražní ulice, Kynšperk nad Ohří“ 
RK 1028/09/14
21.
Odměny ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání – 1. pololetí 2014 
RK 1029/09/14
22.
Opatření pro rozvoj zaměstnanosti – Strategie rozvoje zaměstnanosti 
v Karlovarském kraji.
RK 1030/09/14
23.
Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 
1 Inovační vouchery – změna pravidel č. 2
RK 1031/09/14
24.
Žádost o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014 pro obec Nové Hamry
RK 1032/09/14
25.
Tisková oprava usnesení č. RK 817/08/14 - Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
RK 1033/09/14
26.
Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
RK 1034/09/14
27.
Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“, registrační číslo  CZ.1.04/3.1.00/05.00060 – závěrečná zpráva
RK 1035/09/14
28.
Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby 
s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“, registrační číslo  CZ.1.04/3.1.00/05.00062  – závěrečná zpráva
RK 1036/09/14
29.
Odpověď hejtmana Karlovarského kraje na dopis zaslaný dne 26.8.2014 
Mgr. Martinem Kučerou, náměstkem ministryně pro ekonomiku a fondy EU Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
staženo
30.
Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb 
v Karlovarském kraji v roce 2015

RK 1037/09/14
31.
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č.j. 2014/52008-682 ze dne 22.8.2014 na projekt č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II“
RK 1038/09/14
32.
Projekt Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách“ - zajištění služeb spojených 
s udržitelností projektu
RK 1039/09/14
33.
Smlouva o zajištění účasti na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji
RK 1040/09/14
34.
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
RK 1041/09/14
35.
Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Lázně Kyselka, o. p. s.
RK 1042/09/14
36.
Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu Ministerstva kultury České republiky "Podpora pro památky UNESCO" pro rok 2015
RK 1043/09/14
37.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Thun 1794 a.s.
RK 1044/09/14
38.
Prezentace Karlovarského kraje  v roce  2015
RK 1045/09/14
39.
Schválení podání žádosti o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky v roce 2015 a následně žádosti 
o poskytnutí dotace včetně schválení finanční spoluúčasti kraje
RK 1046/09/14
40.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově“
- 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 1047/09/14
41.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Retromuseum - nová expozice 
a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově - stavební práce"
- 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 1048/09/14
42.
Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2014
RK 1049/09/14
43.
Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů – odbor správa majetku   
RK 1050/09/14
44.
Souhlas s pokácením 2 ks dřevin  rostoucích na pozemku p.č. 511/1 
v k.ú. Dalovice
RK 1051/09/14
45.
Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2846/2 v k.ú. Aš
RK 1052/09/14
46.
Souhlas s pokácením 6 ks dřevin  rostoucích na pozemku p.p.č. 138/3 
v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní
RK 1053/09/14
47.
Souhlas s ponecháním finančních prostředků z výkupu kovového šrotu příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Ostrov
RK 1054/09/14
48.
Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemku
 p.č. 512/9 v k.ú. Kolová
RK 1055/09/14
49.
Uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva 
v úplném znění – Lázně I.
RK 1056/09/14
50.
Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 2137/5 a 3550/2 v k.ú. Aš 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 3571/4 v k.ú. Aš z majetku města Aš do majetku Karlovarského kraje 
RK 1057/09/14
51.
Zřízení služebnosti na základě žádosti třetí osoby v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
RK 1058/09/14
52.
Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

RK 1059/09/14
53.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.p.č. 548/9, p.p.č. 548/10 a p.p.č. 2370/2 v k.ú. Hroznětín ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.
RK 1060/09/14
54.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – umístění lapače tuků pro napojení na kanalizaci na p.p.č. 1633/30, k.ú. Cheb ve prospěch Karlovarského kraje
RK 1061/09/14
55.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Výstavba nového objektu "ZPS na LKKV", Karlovy Vary, Olšová Vrata 
ve prospěch Karlovarského kraje, uzavřená s KV Technologies, a.s. - dodatečně
RK 1062/09/14
56.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Výstavba nového objektu "ZPS na LKKV", Karlovy Vary, Olšová Vrata 
ve prospěch Karlovarského kraje, uzavřená s ČR - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
RK 1063/09/14
57.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 2242/12, k.ú. Aš ve prospěch Karlovarského kraje 
RK 1064/09/14
58.
Vyjádření k oznámení záměru „Peronizace žst. Chodov“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
RK 1065/09/14
59.
Schválení poskytnutí podpory na projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji č. 13142856
RK 1066/09/14
60a
Projekt Karlovarského kraje – cílená výzva E1 – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
RK 1067/09/14
60b
Dodatek Smlouvy o partnerství na projektu "Vybudování zázemí pro vstup 
do Štoly č. 1 v Jáchymově"
RK 1068/09/14
60c
Poskytnutí daru Petru Šulcovi, závodníku v Xterra terénním triatlonu
RK 1069/09/14
60d
Poskytnutí daru u příležitosti narození prvních trojčat v Karlovarském kraji v roce 2014
RK 1070/09/14
60e
Projekt "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" - schválení návrhu Smlouvy o Dílo na realizaci stavby
RK 1071/09/14
60f
Schválení Smlouvy o partnerství v rámci projektu "Lineární urychlovač 
pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí" mezi Karlovarským krajem a městem Cheb
RK 1072/09/14
60g
Revokace usnesení č. RK 995/09/14 ze dne 15.9.2014 - Schválení Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností z kupní smlouvy připravené 
pro veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro Nemocnici v Chebu"
RK 1073/09/14
60h
Schválení Smlouvy o partnerství v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač" mezi Karlovarským krajem a: 1) Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 2) Sdružení tělesně postižených Západočeského výběžku 3) Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
RK 1074/09/14
60i
Schválení Smlouvy o partnerství v rámci projektu " Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN", mezi Karlovarským krajem a: 1) Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 2) Sdružení tělesně postižených Západočeského výběžku 3) Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary.
RK 1075/09/14
60j
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Retromuseum - nová expozice 
a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově - výstavní 
a depozitární vybavení"
- 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 1076/09/14
60k
Revokace usnesení č. RK 854/08/14 Projekt ,,Vybudování zázemí pro vstup 
do Štoly č. 1 v Jáchymově"
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu 
RK 1077/09/14
60l
Postup ve věci platebního výměru k projektu CZ.1.09/3.1.00/01.00005 Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část
RK 1078/09/14
60m
Schválení Smlouvy o postoupení a převzetí práv a povinností zadavatele veřejné zakázky na dodávku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“
RK 1079/09/14














PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

PhDr. Oleg Kalaš v. r.
ověřovatel
 		 	                
   



















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PhDr. Olega Kalaše
- JUDr. Martina Havla



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:
	
bod č. 60a) 	Projekt Karlovarského kraje – cílená výzva E1 – Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost	

bod č. 60b)	Dodatek Smlouvy o partnerství na projektu "Vybudování zázemí pro vstup do Štoly 
č. 1 v Jáchymově"

bod č. 60c) 	Poskytnutí daru Petru Šulcovi, závodníku v Xterra terénním triatlonu

bod č. 60d)	 Poskytnutí daru u příležitosti narození prvních trojčat v Karlovarském kraji v roce 2014

bod č. 60e) 	Projekt "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" - schválení návrhu Smlouvy o Dílo na realizaci stavby

bod č. 60f) 	Schválení Smlouvy o partnerství v rámci projektu "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí", mezi Karlovarským krajem a městem Cheb

bod č. 60g) 	Revokace usnesení č. RK 995/09/14 ze dne 15.9.2014 - Schválení Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností z kupní smlouvy připravené pro veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro Nemocnici v Chebu"

bod č. 60h) 	Schválení Smlouvy o partnerství v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač" 
mezi Karlovarským krajem a: 
		1) Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
		2) Sdružení tělesně postižených Západočeského výběžku 
		3) Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

bod č. 60i) 	Schválení Smlouvy o partnerství v rámci projektu "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN", mezi Karlovarským krajem a: 
		1) Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
		2) Sdružení tělesně postižených Západočeského výběžku 
		3) Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary




bod č. 60j) 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: ,,Retromuseum - nová expozice 
a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově - výstavní 
a depozitární vybavení"
- 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	

bod č. 60k) 	Revokace usnesení č. RK 854/08/14 Projekt ,,Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově"
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu

bod č. 60l) 	Postup ve věci platebního výměru k projektu CZ.1.09/3.1.00/01.00005 Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část

bod č. 60m) 	Schválení Smlouvy o postoupení a převzetí práv a povinností zadavatele veřejné zakázky na dodávku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“

Staženo z programu:

bod č. 29) 	Odpověď hejtmana Karlovarského kraje na dopis zaslaný dne 26.8.2014 
Mgr. Martinem Kučerou, náměstkem ministryně pro ekonomiku a fondy EU Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.9.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1009/09/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.9.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Poskytnutí příspěvku Souboru písní a tanců DYLEŇ Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1010/09/14

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,-- Kč Souboru písní a tanců DYLEŇ Karlovy Vary

Termín kontroly: 10.11.2014

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



3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1011/09/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 311/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje – příspěvky cizím subjektům - 
ve výši ± 130.000,-- Kč pro poskytnutí neinvestičního příspěvku v rámci „Programu obnovy venkova“ obci Merklín

Rozpočtovou změnu č. 312/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje – příspěvky cizím subjektům - 
ve výši ± 152.283,-- Kč pro poskytnutí neinvestičních příspěvků obcím v rámci II. kola „Programu obnovy venkova“

Rozpočtovou změnu č. 313/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 700,-- Kč z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele úřadu na úhradu mzdových výdajů a do odboru ekonomického ve výši ± 60.000,-- Kč na úhradu cestovních náhrad přímo souvisejících s realizací projektu mobility Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje realizovaného 
a financovaného v rámci programu Leonardo da Vinci, který je součástí Programu celoživotního učení

Rozpočtovou změnu č. 314/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 100.678,44 Kč (3.629,36 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 3.095,78 Kč (111,60 EUR) a investiční účelové dotace ve výši 97.582,66 Kč (3.517,76 EUR) z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace 
na realizaci projektu Středisko ekologické výchovy, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 315/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 320.404,16 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. 316/2014
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.701.565,04 Kč (61.372,95 EUR) z titulu přijetí evropského podílu ze Saské rozvojové banky za realizaci projektu CLARA II. Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, financovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika – Svobodný stát Sasko. Rozpočtové prostředky jsou určeny pro projektové partnery Landratsamt Vogtlandkreis Plauen a Infocentrum města Karlovy Vary o.p.s.

Rozpočtovou změnu č. 317/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 27.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek 
pro Československou obec legionářskou na akci „Setkání druhoválečných veteránů Karlovarského kraje“.  

Rozpočtovou změnu č. 318/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 115.000,-- Kč. Jedná se o dotaci 
do investičního fondu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní škola praktická 
a základní škola speciální Ostrov na dofinancování víceprací schválené akce „Rekonstrukce sociálních zařízení - II. etapa“.

Rozpočtovou změnu č. 319/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 36.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování programu „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2014“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, 
a to Střední odbornou školu pedagogickou, gymnázium a vyšší odbornou školu Karlovy Vary ve výši 12.000,-- Kč, Střední odborné učiliště Toužim ve výši 18.000,-- Kč a Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 6.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 320/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 120.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov ve výši 40.000,-- Kč, Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov ve výši 40.000,-- Kč 
a Integrovanou střední školu Cheb ve výši 40.000,-- Kč na zajištění akce „Výstava škol 2015“. 

Rozpočtovou změnu č. 321/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 20.000,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary k zajištění akce „Srovnání výstupů vzdělávání gastronomických oborů ve vzdělávacích systémech Bavorska a ČR“. 

Rozpočtovou změnu č. 322/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 448.016,90 Kč z titulu přijetí 3. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora standardizace výkonu sociálně-právní ochrany (OP LZZ X.) financovaného 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši 
± 262.574,-- Kč k pokrytí mzdových výdajů přímo souvisejících s realizací projektu

Rozpočtovou změnu č. 323/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.469.982,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením PATA v Hazlově, realizovaného v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Rozpočtovou změnu č. 324/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 235.950,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny 
k úhradě společnosti NEXIA AP, a.s., která na základě smlouvy ev. č. 01047/2014-00 ze dne 28.5.2014 provedla posouzení a návrh opatření pro hospodaření nemocnic. 

Rozpočtovou změnu č. 325/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.894.928,77 Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Společně na trh práce v Karlovarském kraji „Jedeme dál“ (OP LZZ 2.) financovaného 
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory 2.1 - OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Rozpočtovou změnu č. 326/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.946.935,-- Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji „Nestůj a pojď“ (OP LZZ 1.) financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory 2.1 - OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 327/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 320.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutých příspěvků v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z investičních na neinvestiční.

Rozpočtovou změnu č. 328/2014
- přesun rozpočtových prostředků z odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů, příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 500.000,-- Kč  pro volejbalový klub 
VK Karlovarsko, z.s., na podporu mládežnického volejbalu

Rozpočtovou změnu č. 329/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 1.400.000,-- Kč. Jedná 
se o navýšení Fondu nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji na zajištění příspěvků 
v oblasti sociálních služeb a na posílení rozvoje služeb v Karlovarském kraji. 

Rozpočtovou změnu č. 330/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 3.000.000,-- Kč na předfinancování projektu Systematický projekt podpory mladých lidí 
na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď) reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00050 schváleného 
k realizaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory 2.1 - OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Rozpočtovou změnu č. 331/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 3.000.000,-- Kč na předfinancování projektu Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál) reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 schváleného k realizaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory 2.1 - OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Termín kontroly: 10.11.2014

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


4. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1012/09/14

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 246.916,53 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov na úhradu DPH z projektu "Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá - Jeroným, Dolu Jeroným v katastrálním úřadu území Čistá u Rovné, okres Sokolov"

Zodpovídá:
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace


5. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1013/09/14

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., ve výši 10.000,-- Kč 
na pořádání 12. ročníku "Spokojený zákazník Karlovarského kraje"

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
mezi Karlovarským krajem a Sdružením českých spotřebitelů, z. ú. ve výši 10.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1014/09/14

- schvaluje použití investičního fondu Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary ve výši 490.000,-- Kč na dofinancování schválené akce "Výměna otvorových výplní"

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


7. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1015/09/14

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu ve výši 61.840,50 Kč 
ze schválené akce "Připojení na pult centrální ochrany" na akci "Rekonstrukce elektroinstalací - PD 
pro kompletní rekonstrukci rozvodů a vlastní provedení v jedné části budovy" příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Zodpovídá:
Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Ostrov


8. Elektronická evidence, správa a zadávání veřejných zakázek Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1016/09/14

- schvaluje realizaci projektu "Elektronické evidence, správy a zadávání veřejných zakázek Karlovarského kraje" zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Karlovarským krajem a organizacemi, které jsou zřízeny Karlovarským krajem, prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo a servisní smlouvy dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí podpisem smlouvy o dílo a servisní smlouvy

- pověřuje vedoucího odboru vnitřních záležitostí řízením projektu a agendy "Elektronické správy, evidence a zadávání veřejných zakázek Karlovarského kraje"

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí zahájit realizaci projektu "Elektronické evidence, správy a zadávání veřejných zakázek Karlovarského kraje" tak, aby veřejné zakázky Karlovarského kraje byly evidovány a zadávány prostřednictvím elektronického nástroje od 1.1.2015 a veřejné zakázky zadávané organizacemi, které jsou zřízeny Karlovarským krajem, byly zadávány a evidovány prostřednictvím elektronického nástroje od 1.3.2015

- ukládá vedoucí odboru investic a grantových schémat ve spolupráci s odborem legislativním a právním, předložit radě kraje ke schválení dodatek vnitřního předpisu pravidel Rady Karlovarského kraje, které upraví pravidla tak, aby veřejné zakázky Karlovarského kraje byly zadávány prostřednictvím elektronického nástroje od 1.1.2015 a veřejné zakázky zadávané organizacemi, které jsou zřízeny Karlovarským krajem, byly zadávány prostřednictvím elektronického nástroje od 1.3.2015 dle upravených pravidel předložených radě ke schválení do 31.12.2014

- ukládá vedoucí odboru investic a grantových schémat ve spolupráci s odborem legislativním a právním, předložit radě kraje ke schválení dodatek vnitřního předpisu pravidel Rady Karlovarského kraje, které upraví pravidla tak, aby ukončené veřejné zakázky Karlovarského kraje a veřejné zakázky organizací, které jsou zřízeny Karlovarským krajem, byly evidovány prostřednictvím elektronického nástroje 
od hodnoty 100.000,-- Kč bez DPH od 1.3.2015

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí předložit radě kraje zprávu o stavu projektu "Elektronické evidence, správy a zadávání veřejných zakázek Karlovarského kraje" k 30.6.2015 včetně vyhodnocení a doporučení dalšího rozvoje projektu

Termín kontroly: 09.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1017/09/14

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

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

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

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

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

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


10. „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech – II. část – rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu B“ schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1018/09/14

- bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky na akci: „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech – II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu B“ užitím jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje návrh dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech – II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu B“

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech – II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením 
v pavilonu B“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech – II. část - rekonstrukce pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu B“

Termín kontroly: 01.12.2014

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


11. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele významné veřejné zakázky: „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov – Stavební úpravy 5. NP pavilonu E – oční odd./lůžková část“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1019/09/14

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 2 SWIETELSKY stavební s.r.o., z účasti v zadávacím řízení z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje vyloučení uchazeče č. 4 SUAS - stavební, s.r.o., z účasti v zadávacím řízení z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov – Stavební úpravy 5. NP pavilonu E – oční odd./lůžková část“. 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 5 Metrostav a.s., s nabídkovou cenou 13.797.797,-- Kč bez DPH (včetně DPH 16.695.334,37Kč)

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností Metrostav a.s., s nabídkovou cenou 13.797.797,-- Kč bez DPH (včetně DPH 16.695.334,37Kč)

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností Metrostav a.s., s nabídkovou cenou 13.797.797,-- Kč bez DPH (včetně DPH 16.695.334,37Kč) po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže společností Metrostav a.s., s nabídkovou cenou 13.797.797,-- Kč bez DPH (včetně DPH 16.695.334,37 Kč)

Termín kontroly: 12.01.2015

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


12. Revokace usnesení č. RK 730/07/14 - Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zateplení pavilonu C v Karlovarské krajské nemocnici a.s.“
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami  
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1020/09/14

- revokuje usnesení č. RK 730/07/14 v plném rozsahu

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


13. - Schválení výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Microsoft Enterprise agreement renewal"
- Schválení smlouvy na veřejnou zakázku - "Smlouva o poskytnutí užívacích práv k licencím Microsoft"
- Schválení smlouvy "Microsoft Select"
- Schválení smlouvy "Microsoft Enterprise Agreement"
- Schválení uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Microsoft Enterprise agreement renewal"
- Schválení uzavření smlouvy "Microsoft Select"
- Schválení uzavření smlouvy "Microsoft Enterprise Agreement"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1021/09/14

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku "Microsoft Enterprise agreement renewal". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společností Servodata a.s., Dolnoměcholupská čp. 1418, č. or. 12, 102 00, Praha 10, IČO 25112775, s nabídkovou cenou 
4.655.439,-- Kč bez DPH, tj. 5.633.081,19 Kč vč. DPH.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- schválení smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem zjednodušeného podlimitního řízení, společností Servodata a.s., Dolnoměcholupská čp. 1418, č. or. 12, 102 00, Praha 10, IČO 25112775,  "Smlouva o poskytnutí užívacích práv k licencím Microsoft", s maximální nabídkovou cenou 
4.655.439,-- Kč bez DPH, tj. 5.633.081,19 Kč vč. DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- schválení smlouvy "Microsoft Select" se společností Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Syndyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- schválení smlouvy "Microsoft Enterprise Agreement" se společností Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Syndyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítězem zjednodušeného podlimitního řízení, společností Servodata a.s., Dolnoměcholupská čp. 1418, č. or. 12, 102 00, Praha 10, IČO 25112775,  "Smlouva o poskytnutí užívacích práv k licencím Microsoft", s maximální nabídkovou cenou 
4.655.439,-- Kč bez DPH, tj. 5.633.081,19 Kč vč. DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- schválení uzavření smlouvy "Microsoft Select" se společností Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Syndyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- schválení uzavření smlouvy "Microsoft Enterprise Agreement" se společností Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Syndyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

Zodpovídá:
Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK 


14. Žádost Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice, sídlem Hlavní 114/29, Dalovice, PSČ 362 23, IČO 00574384, o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1022/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 33.061,-- Kč, tj. 33.061,-- Kč, Střední odborné škole logistické a střednímu odbornému učilišti Dalovice, sídlem Hlavní 114/29, Dalovice, PSČ 362 23, IČO 00574384

Termín kontroly: 20.10.2014

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


15. Žádost obce Hroznětín o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1023/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neprominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 32.500,-- Kč, tj. 32.500,-- Kč, obci Hroznětín, IČO 00254592, sídlem Krušnohorské nám. 1, 362 33 Hroznětín

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 7.378,-- Kč, tj. 7.378,-- Kč, obci Hroznětín, IČO 00254592, sídlem Krušnohorské nám. 1, 362 33 Hroznětín

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


16. Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1024/09/14

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., Ing. Václavu Černému, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 24.11.2014

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


17. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1025/09/14

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 24.11.2014

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


18. Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – I. pololetí 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1026/09/14

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Ing. Zdeňku Pavlasovi, ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 24.11.2014

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


19. Provozní plán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, 
na rok 2014 – změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1027/09/14

- bere na vědomí předloženou změnu č. 1 provozního plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na rok 2014, s tím, že se celkové předpokládané zdroje zvyšují z částky 1.141.082 tis. Kč na částku 1.209.624 tis. Kč, tj. o částku 68.542 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení neinvestičních zdrojů na rok 2014 z částky 427.980 tis. Kč
na částku 431.454 tis. Kč, tj. o částku 3.474 tis. Kč

- schvaluje změny v použití neinvestičních finančních prostředků:
-	snížení čerpání na opravy silnic z částky 278.600 tis. Kč na částku 260.800 tis. Kč, tj. o částku 
17.800 tis. Kč
-	zvýšení čerpání ostatních nákladů z částky 13.000 tis. Kč na částku 34.274 tis. Kč, 
tj. o 21.274 tis. Kč

- bere na vědomí zvýšení zdrojů v investičním fondu na rok 2014 z částky 913.557 tis. Kč 
na částku 1.002.617 tis. Kč, tj. o částku 89.060 tis. Kč

- schvaluje změny v použití investičního fondu:
-	zvýšení čerpání z investičních zdrojů do silniční sítě z částky 741.300 tis. Kč na částku 
747.600 tis. Kč, tj. o 6.300 tis. Kč
-	zvýšení čerpání z investičních zdrojů na údržbu silniční sítě z částky 92.052 tis. Kč na částku 116.852 tis. Kč, tj. o 24.800 tis. Kč
-	zvýšení čerpání z investičních zdrojů na splátky investičních úvěrů z částky 56.470 tis. Kč 
na částku 134.869 tis. Kč, tj. o 78.399 tis. Kč
-	snížení čerpání z investičních zdrojů na ostatní investice z částky 21.000 tis. Kč na částku 500 tis. Kč, tj. o částku 20.500 tis. Kč
zvýšení rezervy investičního fondu z částky 235 tis. Kč na částku 296 tis. Kč, tj. o 61 tis. Kč

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, zapracovat změny do Provozního plánu na rok 2014

Termín kontroly: 24.11.2014

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







20. Žádost Města Kynšperk nad Ohří o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce veřejného osvětlení, Nádražní ulice, Kynšperk nad Ohří“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1028/09/14

- souhlasí s neprominutím jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce veřejného osvětlení, Nádražní ulice, Kynšperk nad Ohří“

Termín kontroly: 24.11.2014

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


21. Odměny ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání – 1. pololetí 2014 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1029/09/14

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, Ing. Petra Uhříčka a ředitelky příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, Ing. Jany Michkové, ve výši uvedené v důvodové zprávě

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


22. Opatření pro rozvoj zaměstnanosti – Strategie rozvoje zaměstnanosti v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1030/09/14

- bere na vědomí Informaci o přípravě na zpracování krajské Strategie rozvoje zaměstnanosti 
v Karlovarském kraji s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, p.o., koordinací přípravy Strategie rozvoje zaměstnanosti v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 15.12.2014

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


23. Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery – změna pravidel č. 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1031/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje, 
na Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje podle předloženého znění – 2. změna

Termín kontroly: 15.12.2014

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


24. Žádost o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014 pro obec Nové Hamry

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1032/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z Pravidel 
pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014 pro obec Nové Hamry, výši dotace a navrhované znění smlouvy na dotaci v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, v roce 2014

Termín kontroly: 01.12.2014

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


25. Tisková oprava usnesení č. RK 817/08/14 - Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1033/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení opravu usnesení ve znění: 

Původní znění: souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Horní Blatná ve výši 30.000,-- Kč, obec Nové Hamry ve výši 30.000,-- Kč, město Mariánské Lázně ve výši 145.000,-- Kč, Život na Dyleň ve výši 30.000,-- Kč, město Boží Dar ve výši 280.000,-- Kč, obec Pernink ve výši 50.000,-- Kč, město Abertamy ve výši 110.000,-- Kč, město Březová ve výši 25.000,-- Kč, město Jáchymov ve výši 130.000,-- Kč, Biatlon klub Jáchymov ve výši 60.000,-- Kč, První Krušnohorskou o.p.s. ve výši 200.000,-- Kč, Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary ve výši 100.000,-- Kč, ZO ČSOP Berkut ve výši 20.000,-- Kč a město Aš 
ve výši 24.000,-- Kč

Nové znění: souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Horní Blatná ve výši 30.000,-- Kč, obec Nové Hamry  ve výši 30.000,-- Kč, město Mariánské Lázně ve výši 145.000,-- Kč, Život na Dyleň ve výši 30.000,-- Kč, město Boží Dar ve výši 280.000,-- Kč, obec Pernink ve výši 50.000,-- Kč, město Abertamy ve výši 
110.000,-- Kč, město Březová ve výši 25.000,-- Kč, město Jáchymov ve výši 130.000,-- Kč, Biatlon klub Jáchymov ve výši 60.000,-- Kč, První Krušnohorskou o.p.s., ve výši 200.000,-- Kč, Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary ve výši 100.000,-- Kč, ZO ČSOP Berkut ve výši 20.000,-- Kč a Ašské lesy s.r.o., ve výši 
24.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
26. Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1034/09/14

- souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s předáním nemovité věci dle návrhu 
k hospodaření (svěřený majetek) příspěvkové organizaci zřízené Karlovarským krajem Domovu pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, se sídlem Hazlov, část Skalka 
č.p. 60, 352 01 Aš, IČO 71175318, a s návrhem dodatku č. 14 ke zřizovací listině Domova pro osoby 
se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dodatek č. 14 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 14 ke zřizovací listině Domova pro osoby 
se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově", příspěvková organizace, k projednání na nejbližší zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru správa majetku zajistit veškeré podklady potřebné k realizaci převodu nemovitého majetku do správy Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

Termín kontroly: 15.12.2014

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


27. Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“, registrační číslo  CZ.1.04/3.1.00/05.00060 – závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1035/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu 
o realizaci a vyúčtování Individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“

Termín kontroly: 12.01.2015

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







28. Individuální projekt Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“, registrační číslo  CZ.1.04/3.1.00/05.00062  – závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1036/09/14

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu o realizaci 
a vyúčtování Individuálního projektu Karlovarského kraje „Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 12.01.2015

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


30. Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb 
v Karlovarském kraji v roce 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1037/09/14

- souhlasí s Pravidly pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb 
v Karlovarském kraji v roce 2015

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování zápůjčky 
z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2015

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


31. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č.j. 2014/52008-682 ze dne 22.8.2014 
na projekt č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ 
v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1038/09/14

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. j. 2014/52008-682 ze dne 22.8.2014 v rámci Integrovaného operačního programu na projekt 
č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 
1. etapa, část II“

- konstatuje, že jako orgán příjemce byla seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) 
č. j. 2014/52008-682 ze dne 22.8.2014 v rámci Integrovaného operačního programu na projekt 
č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 
1. etapa, část II“

- souhlasí s Prohlášením příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. j. 2014/52008-682 ze dne 22.8.2014 v rámci Integrovaného operačního programu na projekt č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II“

- pověřuje hejtmana podpisem Prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 
č. j. 2014/52008-682 ze dne 22.8.2014 v rámci Integrovaného operačního programu na projekt 
č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 
1. etapa, část II“

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


32. Projekt Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“ - zajištění služeb spojených s udržitelností projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1039/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení způsob zajištění služeb spojených s udržitelností projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách“ v maximální celkové výši 66.000,-- Kč bez DPH 
(tj. 22.000,-- Kč bez DPH ročně), které spočívají v systémové podpoře software pro podporu řízení dokumentů a záznamů, včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá odboru školství mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a následně realizovat veškeré kroky související se zajištěním uvedených služeb 
po dobu udržitelnosti projektu

Termín kontroly: 23.03.2015

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


33. Smlouva o zajištění účasti na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1040/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeňském kraji 
dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zpracovat materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 20.10.2014

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


34. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1041/09/14

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov dle návrhu

- vyhlašuje nové konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle přílohy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s přípravou a organizací konkursního řízení

Termín kontroly: 15.12.2014

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


35. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Lázně Kyselka, o. p. s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1042/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 1 smlouvy 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu ,,Lázně Kyselka - Jindřichův dvůr, Švýcarský dvůr, Vilemínka, Mattoniho expedice a nakládka - zajištění havarijního stavu objektů“

Termín kontroly: 10.11.2014

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


36. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z programu Ministerstva kultury České republiky "Podpora pro památky UNESCO" pro rok 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1043/09/14

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v roce 2015 z programu Ministerstva kultury České republiky "Podpora pro památky UNESCO" na zajištění českého překladu nominační dokumentace česko-německého statku "Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří" navrženého k zápisu 
na Seznam světového dědictví UNESCO

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit zpracovanou žádost 
o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi a zajistit odeslání této žádosti

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





37. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Thun 1794 a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1044/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Thun 1794 a.s., v celkové výši 100.000,-- Kč na spolufinancování projektu Porcelán&Glas&Liqueur Fabrik Tour včetně návrhu smlouvy

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

Termín kontroly: 10.11.2014

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


38. Prezentace Karlovarského kraje v roce 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1045/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje účast Karlovarského kraje 
na předpokládaných veletrzích a prezentacích v roce 2015

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

Termín kontroly: 14.12.2015

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


39. Schválení podání žádosti o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky v roce 2015 a následně žádosti o poskytnutí dotace včetně schválení finanční spoluúčasti kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1046/09/14

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje na Ministerstvo kultury České republiky o zařazení akce „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků“ do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky v roce 2015 s tím, že vlastní podíl Karlovarského kraje bude činit 1 mil. Kč.

- schvaluje podání žádosti Karlovarského kraje na Ministerstvo kultury České republiky o poskytnutí dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky v roce 2015 v případě zařazení akce „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště 
vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků“

- schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2015, které budou použity v případě poskytnutí dotace jako podíl Karlovarského kraje na financování akce „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků“ financované z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky v roce 2015

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, aby zajistil zpracování a podání žádostí a další související potřebné úkony

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


40. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 
v Jáchymově“
- 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 1047/09/14

- schvaluje 
- realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově“

- hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vybudování zázemí 
pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově“

- jmenuje 

členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Anna Klímová	 	- náhradník: Vladimíra Kleslová
- člen: Ing. Michael Rund	- náhradník: Věra Plesníková
- člen: Jiří Loskot		- náhradník: Romana Beranová

členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:

- člen: Ing. Eva Valjentová	- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: PhDr. Oleg Kalaš	- náhradník: Hana Hozmanová
- člen: Ing. Karel Jakobec	- náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Ing. Josef Hora		- náhradník: Mgr. Petr Zahradníček
- člen: Anna Klímová		- náhradník: Vladimíra Kleslová
- člen: Ing. Michael Rund	- náhradník: Věra Plesníková
- člen: Jiří Loskot		- náhradník: Romana Beranová
- člen: Bc. Antonín Zaschke	- náhradník: Ing. Květoslav Smutný

Termín kontroly: 24.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace


41. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově - stavební práce"
- 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 1048/09/14

- schvaluje 
- realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění 
v Chebu v sousední budově - stavební práce"

- hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově - stavební práce"

- jmenuje 
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
člen: Anna Klímová 			náhradník: Vladimíra Kleslová
člen: Mgr. Marcel Fišer, Ph.D.		náhradník: Bc. Jiří Gordon
člen: Bc. Věra Karasová		náhradník: Miloslav Strnad

- členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
člen: MUDr. Jan Svoboda		náhradník: Mgr. Dalibor Blažek
člen: Václav Mleziva 			náhradník: Ing. Eva Valjentová
člen: Bc. Antonín Zaschke		náhradník: Ing. Květoslav Smutný
člen: Anna Klímová			náhradník: Vladimíra Kleslová
člen: Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. 		náhradník: Bc. Jiří Gordon
člen: Bc. Věra Karasová		náhradník: Miloslav Strnad

Termín kontroly: 24.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace


42. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1049/09/14

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na výkupy pozemků z podprogramu 298226 - Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů

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




43. Přenos kompetencí dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů – odbor správa majetku   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1050/09/14

- ruší usnesení č. RK 31/01/03 ze dne 31.1.2003

- ruší usnesení č. RK 446/05/09 ze dne 14.5.2009

- ruší usnesení č. RK 490/04/14 ze dne 28.4.2014

- svěřuje Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčce, smluv o výprose, pachtovních smluv, a to na základě ust. § 59 odst. 1 písm.) l zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, při respektování platné legislativy v příslušné oblasti a v souladu s metodickými pokyny vydanými Krajským úřadem Karlovarského kraje

- ukládá odboru správa majetku pololetně informovat Radu Karlovarského kraje o uzavřených nájemních smlouvách, smlouvách o výpůjčce, smlouvách o výprose a pachtovních smlouvách vždy v termínech 
k 30.6. a k 31.12. běžného roku

- pověřuje na základě ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, statutární orgán Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., rozhodováním o zřizování věcných břemen či služebností sjednaných v souvislosti se stavbou nebo provozem sítí technického vybavení, uzavíráním a podpisem smluv o zřízení věcných břemen, smluv o zřízení služebnosti, včetně podání návrhu na zápis do katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu a ostatních úkolů nezbytných pro uzavření těchto smluv

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., průběžně podávat Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje informaci o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene či služebnosti

- ukládá odboru správa majetku pololetně informovat Radu Karlovarského kraje o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene či služebnosti vždy v termínech k 30.6. a k 31.12. běžného roku

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


44. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin  rostoucích na pozemku p.č. 511/1 v k.ú. Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1051/09/14

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 511/1 v k.ú. Dalovice, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu prorůstání kořenů dřevin pod budovu školy

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Střední odborné škole logistické a střednímu odbornému učilišti Dalovice, příspěvkové organizaci, s tím, že dřevní hmota bude využita pro potřeby příspěvkové organizace

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Obecní úřad Dalovice 
o povolení kácení
Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


45. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2846/2 v k.ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1052/09/14

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 2846/2 v k.ú. Aš, v areálu Dětského domova Aš, z důvodu zajištění bezpečnosti dětí i zaměstnanců pohybujících se na zahradě dětského domova

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Dětskému domovu Aš jako protihodnoty za vzniklé náklady spojené s kácením

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

Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


46. Souhlas s pokácením 6 ks dřevin  rostoucích na pozemku p.p.č. 138/3 v k.ú. Mnichov 
u Mariánských Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1053/09/14

- souhlasí s pokácením 6 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 138/3 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu zajištění bezpečnosti klientek i zaměstnanců příspěvkové organizace pohybujících se po uvedeném pozemku

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Domovu pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" 
v Mnichově, příspěvkové organizaci, s tím, že dřevní hmota bude využita pro potřeby příspěvkové organizace

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Obecní úřad Mnichov 
o povolení kácení

Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


47. Souhlas s ponecháním finančních prostředků z výkupu kovového šrotu příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1054/09/14

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků v celkové výši 23.973,-- Kč příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslová škola Ostrov, které příspěvková organizace získala při likvidaci plechu ze střechy tělocvičen prodejem kovového šrotu

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


48. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemku p.č. 512/9 
v k.ú. Kolová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1055/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.č. 512/9, 1198 m2 v k.ú. Kolová, formou kupní smlouvy mezi panem Ladislavem Klichem, bytem 
Ke Golfu 120, Olšová Vrata a paní Pavlínou Klichovou, bytem Lesov 47, Sadov (jako prodávající 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 120.000,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Klicha a paní Klichové do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1056/09/14

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 04.07.2008, uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/1, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657 (jako prodávajícím 
a oprávněným z věcného předkupního práva na straně jedné) a Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako kupujícím a povinným z věcného předkupního práva na straně druhé), jejímž předmětem byl prodej budovy č.p. 306, vystavěné na pozemku 
st. parc. č. 902, pozemku st. parc. č. 902 a pozemku parc. č. 903/2, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary a současně zřízení věcného předkupního práva ve prospěch prodávajícího, a to 
v předloženém dodatku č. 4

Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


50. Záměr kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 2137/5 a 3550/2 v k.ú. Aš z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 3571/4 v k.ú. Aš z majetku města Aš do majetku Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1057/09/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 2137/5, které byly odděleny geometrickým plánem č. 3767-65/2013 z původního pozemku p.p.č. 2137/5 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 2137/86 o výměře 529 m2 a p.p.č. 2137/87 o výměře 668 m2 a část pozemku p.p.č. 3550/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3768-66/2013 z původního pozemku p.p.č. 3550/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3550/37 o výměře 189 m2, vše 
v k.ú. a obci Aš, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Aš, se sídlem Kamenná 52, Aš, PSČ 352 01, IČO 00253901 (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Aš

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 2137/5, které byly odděleny geometrickým plánem č. 3767-65/2013 z původního pozemku p.p.č. 2137/5 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 2137/86 o výměře 529 m2 
a p.p.č. 2137/87 o výměře 668 m2 a části pozemku p.p.č. 3550/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3768-66/2013 z původního pozemku p.p.č. 3550/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3550/37 o výměře 189 m2, vše v k.ú. a obci Aš, formou darovací smlouvy 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Aš, se sídlem Kamenná 52, Aš, 
PSČ 352 01, IČO 00253901 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku města Aš

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 3571/4, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3796-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 3571/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3571/32 o výměře 34 m2 
v k.ú. a obci Aš formou darovací smlouvy mezi městem Aš, se sídlem Kamenná 52, Aš, PSČ 352 01, 
IČO 00253901 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Aš do majetku Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 23.02.2015

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


51. Zřízení služebnosti na základě žádosti třetí osoby v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1058/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/221, pozemek p.p.č. 2521 v k.ú. Hroznětín, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1487-216/2014 ze dne 13.08.2014 (umístění inženýrských sítí - zařízení veřejné komunikační sítě, právo zřídit a provozovat zařízení veřejné komunikační sítě, právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami 
a provozováním zařízení veřejné komunikační sítě), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH 
dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 
2.500,-- Kč + DPH

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

Termín kontroly: 23.02.2015

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


52. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1059/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/20173, pozemek p.p.č. 856/2 v k.ú. Krásné u Tří Seker, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 361-6328/2013 ze dne 25.10.2013 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21223, pozemek p.č. 11/1 v k.ú. Nebanice, ve prospěch pana Miroslava Boudy a paní Andrei Boudové, oba bytem Nebanice 24, PSČ 350 02 Cheb, dle geometrického plánu 
č. 245-51/2014 ze dne 23.03.2014 (umístění inženýrských sítí – kanalizační přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 500,-- Kč + DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21223, pozemek p.č. 24 a p.č. 25 v k.ú. Hartoušov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 54-13601/2013 ze dne 27.01.2014 (umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.000,-- Kč + DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22132, pozemek p.p.č. 722 v k.ú. Podlesí u Sadova, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 162-298/2008 ze dne 15.01.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady 
na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

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

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. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.p.č. 548/9, p.p.č. 548/10 a p.p.č. 2370/2 v k.ú. Hroznětín ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1060/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti 
k pozemkům p.p.č. 548/9, p.p.č. 548/10 a p.p.č. 2370/2 v k.ú. a obci Hroznětín o předpokládané výměře 179 m, které jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje, ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,  pro stavbu plynárenského zařízení - přeložka plynovodu SO 503 VTL Abertamy v obci Hroznětín, k.ú. Hroznětín, DN 200, ID 502986 a přeložka plynovodu 
SO 504 B VTL Abertamy v obci Hroznětín, k.ú. Hroznětín, DN 200, ID 842184 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., a to 
za jednorázovou úhradu 1.500,-- Kč + DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti pro stavbu plynárenského zařízení - přeložka plynovodu SO 503 VTL Abertamy v obci Hroznětín, k.ú. Hroznětín, DN 200, ID 502986 a přeložka plynovodu 
SO 504 B VTL Abertamy v obci Hroznětín, k.ú. Hroznětín, DN 200, ID 842184 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí povinný na straně jedné) 
a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČO 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, PSČ 657 02 Brno, IČO 27935311, zastoupenou na základě plné moci Ing. Petrem Vaníkem, vedoucím odboru operativní správy sítí Plzeň a Petrem Černým, technikem PZ specialistou Plzeň (jako budoucí oprávněný na straně druhé)

- 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 smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 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


54. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – umístění lapače tuků 
pro napojení na kanalizaci na p.p.č. 1633/30, k.ú. Cheb ve prospěch Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1061/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro umístění lapače tuků pro napojení na kanalizační přípojku na p.p.č. 1633/30, k.ú. Cheb, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb (jako stranou oprávněnou) a městem Cheb (jako stranou povinnou), 
za částku, která bude stanovena dle sazebníku úhrad věcných břemen zřizovaných městem Cheb ve výši do 3.000,-- Kč s připočtením DPH
Termín kontroly: 10.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


55. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „Výstavba nového objektu „ZPS na LKKV“, Karlovy Vary, Olšová Vrata ve prospěch Karlovarského kraje, uzavřená s KV Technologies, a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1062/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „Výstavba nového objektu „ZPS na LKKV“, Karlovy Vary, Olšová Vrata, mezi Karlovarským krajem (jako oprávněným) a společností KV Technologies a.s. (jako povinným)

Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


56. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „Výstavba nového objektu „ZPS na LKKV“, Karlovy Vary, Olšová Vrata, ve prospěch Karlovarského kraje, uzavřená s ČR Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1063/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „Výstavba nového objektu „ZPS na LKKV“, Karlovy Vary, Olšová Vrata, mezi Karlovarským krajem (jako oprávněným) a ČR Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje (jako povinným)

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


57. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 2242/12, k.ú. Aš 
ve prospěch Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1064/09/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 2242/12, k.ú. Aš, která je ve výlučném vlastnictví České republiky, ve správě Státního pozemkového úřadu, pro uložení plynové přípojky, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, 
ve prospěch Karlovarského kraje, a to za jednorázovou úhradu stanovenou výpočtem s připočtením DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení plynové přípojky, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, mezi Karlovarským krajem (jako stranou oprávněnou) a ČR – Státním pozemkovým úřadem, zastoupeným ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj (jako stranou povinnou), dle návrhu

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


58. Vyjádření k oznámení záměru „Peronizace žst. Chodov“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1065/09/14

- projednala oznámení záměru „Peronizace žst. Chodov“ a

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „Peronizace žst. Chodov“ souhlasí za podmínky, že budou dodržena opatření k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedená v oznámení záměru na str. 63 – 65.
Další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, není požadováno.

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


59. Schválení poskytnutí podpory na projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji č. 13142856

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1066/09/14

- schvaluje poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji č. 13142856 ve výši 4.079.139,32 Kč

- schvaluje poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR na projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji č. 13142856, id. č. EDS/SMVS 115D122003329, ve výši 
69.345.368,56 Kč

- schvaluje smlouvu č. 13142856 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v předloženém znění

- schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR id. č. EDS/SMVS 115D122003329 v předloženém znění

- doporučuje Zastupitelstvu KK schválit poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji č. 13142856 ve výši 
4.079.139,32 Kč a schválit smlouvu č. 13142856 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v předloženém znění

- doporučuje Zastupitelstvu KK schválit poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR 
na projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji č. 13142856, id. č. EDS/SMVS 115D122003329, ve výši 69.345.368,56 Kč a schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí ČR id. č. EDS/SMVS 115D122003329 v předloženém znění

Termín kontroly: 26.01.2015

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


60a. Projekt Karlovarského kraje – cílená výzva E1 – Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1067/09/14

- bere na vědomí přednesenou informaci o vyhlášení cílené výzvy E1, která reaguje na potřeby Karlovarského kraje a přispěje ke zvýšení zaměstnanosti v Karlovarském kraji a podpoří konkurenceschopnost Karlovarského kraje

- schvaluje podání projektového záměru „Program podpory zaměstnanosti ohrožených osob na trhu práce v Karlovarském kraji zkrácený název Zítra v práci“ do výzvy E1 dle návrhu tohoto usnesení

- ukládá 
1.	PaedDr. Josefu Novotnému, hejtmanovi Karlovarského kraje, podepsat Žádost o finanční podporu v rámci OP LZZ, v souladu s projektovým záměrem dle návrhu
2.	Ing. Dagmar Divišové, vedoucí odboru ekonomického, připravit k podpisu Žádost o finanční podporu v rámci OP LZZ, v souladu s projektovým záměrem dle návrhu

Termín kontroly: 10.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


60b. Dodatek Smlouvy o partnerství na projektu "Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 
v Jáchymově"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1068/09/14

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství na projekt "Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 
v Jáchymově" uzavřený s Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, 
IČO 72053801, v předloženém znění

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit dodatky smluv k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje a zajistit další činnosti z dodatků smluv vyplývající

Termín kontroly: 09.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace




60c. Poskytnutí daru Petru Šulcovi, závodníku v Xterra terénním triatlonu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1069/09/14

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-- Kč Petru Šulcovi, závodníku v Xterra terénním triatlonu

Termín kontroly: 24.11.2014

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


60d. Poskytnutí daru u příležitosti narození prvních trojčat v Karlovarském kraji v roce 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1070/09/14

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,-- Kč u příležitosti narození prvních trojčat 
v Karlovarském kraji v roce 2014

Termín kontroly: 24.11.2014

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


60e. Projekt "Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech" - schválení návrhu Smlouvy o Dílo na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1071/09/14

- schvaluje návrh Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Realizace stavby Centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech“ dle návrhu

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


60f. Schválení Smlouvy o partnerství v rámci projektu "Lineární urychlovač pro nemocnici 
v Chebu - přístavba zázemí" mezi Karlovarským krajem a městem Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1072/09/14

- schvaluje Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí“ mezi Karlovarským krajem a městem Cheb dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství v rámci projektu „Lineární urychlovač 
pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí“ mezi Karlovarským krajem a městem Cheb dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
60g. Revokace usnesení č. RK 995/09/14 ze dne 15.9.2014 - Schválení Trojstranné dohody 
o postoupení a převzetí práv a povinností z kupní smlouvy připravené pro veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro Nemocnici v Chebu"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1073/09/14

- revokuje 
- schvaluje způsob převedení práv a povinností mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a vítězem veřejné zakázky „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“, společností Transkontakt-Medical, s.r.o., vedoucí účastník sdružení „Lineární urychlovač Cheb“, se sídlem Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5, 
IČO 45797803, na třetí subjekt, a to na Karlovarský kraj, IČO 70891168, a to formou uzavření „Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností z kupní smlouvy připravené pro veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu"
- schvaluje uzavření „Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností z kupní smlouvy připravené pro veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“ mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. (jako postupitel) a vítězem soutěže Transkontakt-Medical, s.r.o., vedoucí účastník sdružení „Lineární urychlovač Cheb“, IČO 45797803 (jako prodávající) a Karlovarským krajem, 
IČO 70891168 (jako postupník)
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s, MUDr. Josefa Märze a místopředsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s, MUDr. Jiřího Hofmanna, podpisem Trojstranné dohody o postoupení a převzetí práv a povinností z kupní smlouvy připravené pro veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro nemocnici 
v Chebu"

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


60h. Schválení Smlouvy o partnerství v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač" mezi Karlovarským krajem 
a: 
1) Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
2) Sdružení tělesně postižených Západočeského výběžku 
3) Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1074/09/14

- schvaluje Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie 
a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- schvaluje Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie 
a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ mezi Karlovarským krajem a Sdružením tělesně postižených Západočeského výběžku, dle návrhu

- schvaluje Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie 
a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ mezi Karlovarským krajem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Karlovy Vary, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem Smlouvy o partnerství 
v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem Smlouvy o partnerství 
v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ mezi Karlovarským krajem a Sdružením tělesně postižených Západočeského výběžku, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem Smlouvy o partnerství 
v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“ mezi Karlovarským krajem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Karlovy Vary, dle návrhu

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


60i. Schválení Smlouvy o partnerství v rámci projektu "Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN ", mezi Karlovarským krajem a: 
1) Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
2) Sdružení tělesně postižených Západočeského výběžku 
3) Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1075/09/14

- schvaluje Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- schvaluje Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ mezi Karlovarským krajem a Sdružením tělesně postižených Západočeského výběžku, dle návrhu

- schvaluje Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ mezi Karlovarským krajem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Karlovy Vary, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem Smlouvy o partnerství 
v rámci projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem Smlouvy o partnerství 
v rámci projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ mezi Karlovarským krajem a Sdružením tělesně postižených Západočeského výběžku, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem Smlouvy o partnerství 
v rámci projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ mezi Karlovarským krajem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Karlovy Vary, dle návrhu

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 








60j. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově - výstavní a depozitární vybavení"
- 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 1076/09/14

- schvaluje 

- realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově - výstavní a depozitární vybavení"

- hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově - výstavní a depozitární vybavení"

- jmenuje 
- členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
člen: Anna Klímová			náhradník: Vladimíra Kleslová
člen: Mgr. Marcel Fišer, Ph.D.		náhradník: Bc. Jiří Gordon
člen: Bc. Věra Karasová		náhradník: Miloslav Strnad

- členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
člen: MUDr. Jan Svoboda		náhradník: Mgr. Dalibor Blažek
člen: Václav Mleziva			náhradník: Ing. Eva Valjentová
člen: Bc. Antonín Zaschke		náhradník: Ing. Květoslav Smutný
člen: Anna Klímová			náhradník: Vladimíra Kleslová
člen: Mgr. Marcel Fišer, Ph.D.		náhradník: Bc. Jiří Gordon
člen: Bc. Věra Karasová		náhradník: Miloslav Strnad

Termín kontroly: 24.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace


60k. Revokace usnesení č. RK 854/08/14 Projekt ,,Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 
v Jáchymově"
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1077/09/14

- revokuje usnesení rady kraje č. RK 854/08/14 ze dne 4.8.2014 - Projekt ,,Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově"
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu,

a to tak, že ruší následující body usnesení:
- závazný příslib financování na realizaci projektu "Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 
v Jáchymově“ ve výši 15.000.000,-- Kč celkových uznatelných nákladů
- 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 15.000.000,- Kč a spolufinancování ve výši 15 % 
z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. 2.250.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení:
- závazný příslib financování na realizaci projektu "Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 
v Jáchymově" ve výši 15.000.000,-- Kč celkových uznatelných nákladů
- 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 15.000.000,-- Kč a spolufinancování ve výši 15 % 
z celkových uznatelných nákladů projektu tj. 2.250.000,-- Kč

a nahrazuje je novým zněním:

Rada Karlovarského kraje souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- závazný příslib financování na realizaci projektu "Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 
v Jáchymově" ve výši 19.000.000,-- Kč celkových uznatelných nákladů projektu
- 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 19.000.000,-- Kč a spolufinancování ve výši 15 % 
z celkových uznatelných nákladů, tj. 2.850.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 24.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace


60l. Postup ve věci platebního výměru k projektu CZ.1.09/3.1.00/01.00005 Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1078/09/14

- bere na vědomí informaci o doručeném platebním výměru k projektu CZ.1.09/3.1.00/01.00005 Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část, dále jen "platební výměr"

- schvaluje podání žádosti o prominutí odvodu dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o prominutí odvodu

- pověřuje oddělení interního auditu ve spolupráci s odborem kancelář hejtmana a vnějších vztahů zajistit odeslání žádosti o prominutí odvodu ve lhůtě do 26.9.2014

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit úhradu správního poplatku ve výši 2.000,-- Kč v termínu do 26.9.2014

- ukládá Ing. Václavu Černému, jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., zpracovat ve spolupráci s pracovní skupinou Krajského úřadu Karlovarského kraje odvolání proti platebnímu výměru ve lhůtě 
do 30-ti dnů od doručení platebního výměru, tj. do 16.10.2014

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem odvolání proti platebnímu výměru

- ukládá oddělení interního auditu zajistit ve spolupráci s odborem kancelář hejtmana a vnějších vztahů podání odvolání proti platebnímu výměru v termínu do 16.10.2014

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru ekonomickému zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši 2.000,-- Kč do rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství na úhradu správního poplatku v souvislosti s podáním žádosti o prominutí odvodu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru ekonomickému zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši konečného odvodu za porušení rozpočtové kázně 
do rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odboru dopravy a silničního hospodářství uhradit konečnou výši odvodu za porušení rozpočtové kázně ve lhůtě 15 dnů od nabytí právní moci platebního výměru

Termín kontroly: 10.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
Bc. Martina Jánská, vedoucí oddělení interního auditu


60m. Schválení Smlouvy o postoupení a převzetí práv a povinností zadavatele veřejné zakázky 
na dodávku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1079/09/14

- schvaluje uzavření Smlouvy o postoupení a převzetí práv a povinností zadavatele veřejné zakázky 
na dodávku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“ mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. (jako postupitel) a Karlovarským krajem, IČO 70891168 (jako postupník)

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem Smlouvy o postoupení 
a převzetí práv a povinností zadavatele veřejné zakázky na dodávku „Lineární urychlovač pro nemocnici 
v Chebu“

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


