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


USNESENÍ

z 36. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 6. října 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:36 do 9:30 hodin a od 10:30 do 11:20 hodin


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (od 8:36 do 9:30 hod. a od 10:45 do 11:20 hod.),
Ing. Valjentová (od 10:30 do 10:45 hod.)
Omluveni:		PhDr. Kalaš
Přizvaní:	Ing. Bednář, Mgr. Pavlíková, PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Šalátová
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová    	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.10.2014
RK 1080/10/14
2.
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.10.2014
RK 1081/10/14
3.
Rozpočtové změny
RK 1082/10/14
4.
Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Chebu
RK 1083/10/14
5.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
RK 1084/10/14
6.
Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
RK 1085/10/14
7.
Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizaci Dětský domov Plesná
RK 1086/10/14
8.
Odvolání předsedy a členů Energetické komise a zrušení Energetické komise
Zřízení Komise Rady Karlovarského kraje pro hospodářský rozvoj a energetiku
RK 1087/10/14
9.
Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2014 Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 1088/10/14
10.
Tarif MHD Cheb na vybraných linkách zařazených do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje




RK 1089/10/14
11.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním" a příprava nového zadávacího řízení
- Schválení formy zadávacího řízení 
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 1090/10/14
12.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji“ a příprava nového zadávacího řízení
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 1091/10/14
13.
"Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří 
a zasklení lodžií v Domově pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla - informace 
o provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce
RK 1092/10/14
14.
Odměna k životnímu jubileu Marii Pařížské, ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace 
RK 1093/10/14
15.
Smlouva o povinnosti dodržovat podmínky projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“
RK 1094/10/14
16.
Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby  - NEMOS SOKOLOV s.r.o.
RK 1095/10/14
17.
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka transportních defibrilátorů"
RK 1096/10/14
18.
Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1097/10/14
19.
Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
RK 1098/10/14
20.
Vyhodnocení soutěže "Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje" 
a "Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje"
RK 1099/10/14
21.
Zapojení Karlovarského kraje do projektu 700. výročí narození Karla IV. 
RK 1100/10/14
22.
Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky
p.č. 4022/7, 4022/8, 4022/9, 4023/2 a 4023/3 v k.ú. Sokolov
RK 1101/10/14
23.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.p.č. 3571/29 v k.ú. Aš, pozemky p.p.č. 820/5, 820/6, 820/7, 820/8, 820/9, 820/10 a 820/12 v k.ú. Mokřiny a pozemky p.p.č. 255/4, 257/6, 329/9, 329/14, 400/2, 400/5, 400/15, 400/16, 400/17 a 400/18 v k.ú. Nový Žďár
RK 1102/10/14
24.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.p.č. 422/1 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, pozemky p.p.č. 387 a 392 
v k.ú. Vykmanov u Ostrova, most ev.č. 0242-1 a stavba silnice č. III/0242
RK 1103/10/14
25.
Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 6623/1 v k.ú. Kraslice
RK 1104/10/14
26.
Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary
RK 1105/10/14
27.
Souhlas s pokácením 34 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov
RK 1106/10/14
28.
„Souhlas s pokácením 20 ks dřevin a zapojených porostů dřevin rostoucích na pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Kolová a pozemku p.č. 398 v k.ú. Olšová Vrata“
RK 1107/10/14
29.
Vyjádření Karlovarského kraje k dokumentaci vlivů (oznámení podle přílohy č. 4) záměru „Witte Access Technology s.r.o. - Areál Ostrov“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 


RK 1108/10/14
30.
Vyjádření Karlovarského kraje k oznámení zpracovanému podle přílohy č. 4 
k záměru „Farma pro chov kuřic Toužim“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
RK 1109/10/14
31.
Vyjádření Karlovarského kraje k oznámení zpracovanému podle přílohy č. 4 
k záměru „Farma pro chov nosnic Lesinka“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
RK 1110/10/14
32a
Revokace usnesení č. RK 1048/09/14 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 1111/10/14
32b
Revokace usnesení č. RK 1076/09/14 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 1112/10/14
32c
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. 00942/2014-00 - změna účelu poskytnutí příspěvku
RK 1113/10/14
32d
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zvýšení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
- 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 1114/10/14
32e
Partnerské smlouvy v rámci projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN"
RK 1115/10/14
32f
Partnerské smlouvy v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“
RK 1116/10/14
32g
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu“
staženo
32h
Výpůjčka prostor v budově „A“ za účelem provozování kantýny
RK 1117/10/14
32i
Smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, Fakultou pedagogickou a poskytnutí finančního příspěvku na finanční zajištění konzultačního střediska v Karlových Varech
RK 1118/10/14










PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Petr Navrátil v. r.
       ověřovatel
PaedDr. Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje


 		 	                
   

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- JUDr. Martina Havla


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:
	
bod č. 32a)	Revokace usnesení č. RK 1048/09/14 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

bod č. 32b)	Revokace usnesení č. RK 1076/09/14 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. 32c)	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
ev. č. 00942/2014-00

bod č. 32d)	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zvýšení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
- 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. 32e)	Partnerské smlouvy v rámci projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN"

bod č. 32f)	Partnerské smlouvy v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“

bod č. 32g)	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Lineární urychlovač 
pro nemocnici v Chebu“

bod č. 32h)	Výpůjčka prostor v budově „A“ za účelem provozování kantýny

bod č. 32i)	Smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, Fakultou pedagogickou 
a poskytnutí finančního příspěvku na finanční zajištění konzultačního střediska 
v Karlových Varech

Staženo z programu:

bod č. 32g) 	Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Lineární urychlovač 
pro nemocnici v Chebu“


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.10.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1080/10/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.10.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1081/10/14

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.10.2014:

A. Volba návrhové komise
B. Volba ověřovatelů zápisu
C. Schválení programu jednání
	
	
1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.10.2014
2.	Zveřejňování dokumentů v souvislosti s poskytováním příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje
3.	Žádost o souhlas při nakládání s majetkem města Kraslice pořízeným z účelového příspěvku 
	poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje
4.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu KK ev. č. 00942/2014-00 - změna účelu poskytnutí příspěvku
5.	Rozpočtové změny č. 308, 309, 310, 327-331/2014
6.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2014
7.	Žádost obce Hroznětín o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
8.	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
9.	- 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"
10.	Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery – 
	změna pravidel č. 2
11.	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
12.	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


13.	Žádost o výjimku z Pravidel Zastupitelstva Karlovarského kraje - Prodloužení termínu realizace 
	a předložení závěrečného vyúčtování příspěvku na projekt „Rozvoj cyklistické infrastruktury 
	Mariánské Lázně - cyklomagistrála skrz město"
14.	Postup ve věci platebního výměru k projektu CZ.1.09/3.1.00/01.00005 Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část
15.	Tisková oprava usnesení č. RK 817/08/14 - Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras 
	v Karlovarském kraji
16.	Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné 
	služby  - NEMOS SOKOLOV s.r.o.
17.	Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
	v Hazlově, příspěvková organizace
18.	Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském
	kraji v roce 2015
19.	Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální
	služby“ registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00060 – závěrečná zpráva
20.	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
21.	Smlouva o zajištění účasti na Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2015
	v Plzeňském kraji
22.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov
23.	Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje 
CZ.1.07/1.1.00/08.0080 Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách
24.	Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje 
	CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických
	pracovníků
25.	Rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům k projektu Karlovarského kraje
	CZ.1.07/1.3.00/14.0024 Inovace školského portálu Karlovarského kraje
26.	Projekt Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících 
	procesů ve školách“ - zajištění služeb spojených s udržitelností projektu
27.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti Thun 1794 a.s.
28.	Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje - Městské muzeum Mariánské Lázně
29.	Prezentace Karlovarského kraje v roce 2015
30.	Revokace usnesení č. ZK 301/09/14 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 
31.	Uzavření dodatku č. 4 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva v úplném znění – 
	Lázně I.
32.	Uzavření Dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 00461/2014-00 ze dne 04.03.2014
33.	Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 186/1
	v k.ú. Mírová
34.	Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemku p.č. 512/9 
	v k.ú. Kolová
35.	Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 124/2 
	v k.ú. Plesná
36.	Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků 
	st.p.č. 589, p.p.č. 126/4, p.p.č. 134, p.p.č. 141, p.p.č. 1025/1, p.p.č. 1025/2 a p.p.č. 1429 
	v k.ú. Plesná - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě

37.	Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 456/1 v k.ú. Sedlečko u Karlových Var z majetku obce
	Šemnice do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 467 v k.ú.
	Sedlečko u Karlových Var z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Šemnice
38.	Bezúplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku
	p.p.č. 758/3 v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní
39.	Bezúplatný převod nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1134/2 
	v k.ú. Horní Blatná
40.	Bezúplatný převod nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 542/1 
v k.ú. Starý Rybník
41.	Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - části pozemků
	p.p.č. 1040/2 v k.ú. Františkovy Lázně a p.p.č. 442/2 v k.ú. Horní Ves u Třebeně
42.	Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - části pozemků 
	p.p.č. 3018/5 a p.p.č. 3076/5 v k.ú. Toužim
43.	Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 266/1 v k.ú. Loket
44.	Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1565/5 
	v k.ú. Prachomety
45.	Směna části pozemku p.p.č. 39/3 v k.ú. Ryžovna ve vlastnictví společnosti ARBOLES servis, s.r.o., s částí pozemku p.p.č. 683 v k.ú. Ryžovna ve vlastnictví Karlovarského kraje
46.	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.
47.	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
48.	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 2242/12, k.ú. Aš, 
	ve prospěch Karlovarského kraje
49.	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.
50.	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
51.	Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 118/26 v k.ú. Skalná ve společném jmění manželů 
	Vláškových, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského 
	kraje, příspěvkové organizace
52.	Zřízení služebnosti k pozemkům p.p.č. 4404/6, p.p.č. 4404/7 a p.p.č. 4404/2 v k.ú. Žlutice 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, 
ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
53.	Zřízení služebnosti na základě žádosti třetí osoby v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
	do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - RWE GasNet, s.r.o.
54.	Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
	do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
55.	Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi 
	v roce 2014
56.	Schválení poskytnutí podpory na projekt Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v Karlovarském	kraji č. 13142856
57.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 4.8.2014 do 22.9.2014
58.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
59.	Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
60.	Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
61.	Zpráva Finančního výboru
62.	Zpráva Kontrolního výboru
63.	Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
64.	Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

65.	Různé

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1082/10/14

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 332/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 5.541.733,23 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2-Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 333/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 3.000,-- Kč k pokrytí výdajů na cestovné, přímo souvisejících s realizací 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

Rozpočtovou změnu č. 334/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 10.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek
pro Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., na pořádání 12. ročníku „Spokojený zákazník Karlovarského kraje“.

Rozpočtovou změnu č. 335/2014 
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v celkové výši ± 246.916,53 Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jde o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na úhradu DPH z projektu „Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným“, Dolu Jeroným, v katastrálním území Čistá u Rovné, okres Sokolov.

Rozpočtovou změnu č. 336/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele úřadu v celkové částce ± 184.000,-- Kč k pokrytí výdajů na mzdy 
09 – 12/2014 projektu Společně na trh práce v Karlovarském kraji „Jedeme dál“ (OP LZZ 2.) realizovaného a 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. 337/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 52.796,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny
k zajištění prostředků na rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014"
(č.j. MSMT 32188-5/2014) pro soukromou školu Karlovarského kraje TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.


Rozpočtovou změnu č. 338/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 32.906.100,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 
na 3. splátku neinvestiční dotace určené příspěvkovým organizacím z oblasti sociálních věcí, jejichž zřizovatel je Karlovarský kraj, na podporu poskytování sociálních služeb podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 339/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje
v celkové částce ± 3.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z neinvestičních 
na investiční. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu faktury za zpracování výkazu výměr pro stavbu „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje – SO 07 Komunikace“ (parkoviště v areálu krajského úřadu u knihovny).

Rozpočtovou změnu č. 340/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 v celkové částce ± 194.000,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslová škola Ostrov na zajištění výuky a výcviku včetně získání řidičského oprávnění v autoškole, která je součástí učebních osnov oboru automechanik, autoelektrikář a silniční doprava.

Rozpočtovou změnu č. 341/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele úřadu v celkové částce ± 266.935,-- Kč k pokrytí výdajů na mzdy 
09 – 12/2014 projektu Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji „Nestůj a pojď“ (OP LZZ 1.) realizovaného a 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. 342/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.338,13 Kč (557,75 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví, jako šance pro region realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 343/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.025.506,38 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. 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.  344/2014
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ve výši ± 270.000,-- Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jde o poskytnutí neinvestičního příspěvku 
na částečné pokrytí výdajů souvisejících s nákupem propagačních publikací „Sokolovsko – umění, památky, umělci“ a „Magická místa Karlovarského kraje“.



Rozpočtovou změnu č. 345/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 233.213,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 346/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.373.015,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje ve výši 1.291.358,-- Kč a obecní školy Karlovarského kraje ve výši 3.081.657,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci programu „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ (rozpis na jednotlivá školská zařízení jsou přílohou důvodové zprávy).

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 347/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši celkem 2.000,-- Kč do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení správního poplatku k žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a dosud nevyměřeného penále za projekt ROP Modernizace letiště Karlovy Vary III. etapa, 2. část

Rozpočtovou změnu č. 348/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.000.000,-- Kč z titulu přijetí daru od Nadace ČEZ. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění „Výuky bakalářských studijních programů s technickým zaměřením v Karlovarském kraji“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov ve výši 377.000,-- Kč a pro organizaci Západočeská univerzita v Plzni ve výši 623.000,-- Kč.

Termín kontroly: 24.11.2014

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


4. Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Domov pro seniory v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1083/10/14

- schvaluje navýšení mzdového limitu o 172.000,-- Kč příspěvkové organizace Domov pro seniory 
v Chebu

Zodpovídá:
Ing. Miloš Figer, ředitel příspěvkové organizace Domova pro seniory v Chebu


5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1084/10/14

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně v celkové výši 200.000,-- Kč 

na dofinancování schválené investiční akce "Oprava koupelen a WC ve 3. - 5. NP objektu B. Němcové - PD včetně realizace"

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně ve výši 375.679,-- Kč na dofinancování schválené investiční akce "Oprava koupelen a WC 
ve 3. - 5. NP objektu B. Němcové - PD včetně realizace"

Zodpovídá:
Mgr. Karel Borský, ředitel příspěvkové organizace Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně


6. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1085/10/14

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu ve výši 240.710,-- Kč 
ze schválené akce "Projektová dokumentace na opravu fasády" na akci "Výměna otvorových výplní" Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary

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


7. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizaci Dětský domov Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1086/10/14

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizaci Dětský domov Plesná na nákup nového automobilu v maximální výši 330.000,-- Kč včetně DPH

Zodpovídá:
Mgr. Libuše Hoyerová, ředitelka příspěvkové organizace Dětského domova Plesná


8. Odvolání předsedy a členů Energetické komise a zrušení Energetické komise
Zřízení Komise Rady Karlovarského kraje pro hospodářský rozvoj a energetiku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1087/10/14

podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn 
a doplňků

- odvolává stávajícího předsedu a členy Energetické komise Rady Karlovarského kraje ke dni 6.10.2014

- ruší Energetickou komisi Rady Karlovarského kraje ke dni 6.10.2014

- zřizuje Komisi Rady Karlovarského kraje pro hospodářský rozvoj a energetiku

- ukládá náměstkyni hejtmana Ing. Valjentové předložit radě kraje na jednání nejpozději dne 10.11.2014 návrh na jmenování členů Komise Rady Karlovarského kraje pro hospodářský rozvoj a energetiku

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


9. Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2014 Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1088/10/14

- souhlasí s tím, aby auditorské ověření roční uzávěrky Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, za účetní období roku 2014 a vydáním zprávy o auditu včetně výroku provedl Ing. Jaroslav Petera, Karlovy Vary, IČO 41660889

Termín kontroly: 27.04.2015

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


10. Tarif MHD Cheb na vybraných linkách zařazených do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1089/10/14

- bere na vědomí rozšíření okruhu vybraných linek zařazených do dopravní obslužnosti Karlovarského kraje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., na kterých je aplikován nový tarif MHD v Chebu platný
od 1.10.2014, dle návrhu

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


11. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociální rehabilitace 
v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“ a příprava nového zadávacího řízení 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1090/10/14

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

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

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

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

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

Termín kontroly: 26.01.2015

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


12. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji“ a příprava nového zadávacího řízení 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1091/10/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji“

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

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

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

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

Termín kontroly: 26.01.2015

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


13. "Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla - informace o provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1092/10/14

- bere na vědomí zadání veřejné zakázky užitím jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 21 
odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění víceprací stavební akce "Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří 
a zasklení lodžií v Domově pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla

Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Mgr. Radka Müllerová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace


14. Odměna k životnímu jubileu Marii Pařížské, ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1093/10/14

- schvaluje odměnu Marii Pařížské, ředitelce příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, ve výši dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 01.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


15. Smlouva o povinnosti dodržovat podmínky projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1094/10/14

- schvaluje smlouvu o povinnosti dodržovat podmínky projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ uzavřenou mezi Karlovarským krajem 
a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o povinnosti dodržovat podmínky projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

Termín kontroly: 25.05.2015

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


16. Smlouva o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby  - NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1095/10/14

- bere na vědomí návrh na stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění lůžkové a ambulantní péče NEMOS SOKOLOV s.r.o.

- ukládá náměstkovi pro zdravotnictví Bc. Čermákovi v souladu s platnou legislativou připravit objednání veřejné služby na zajištění lůžkové a ambulantní péče
- u subjektu NEMOS Sokolov, s.r.o., provozujícího jedinečné obory v Karlovarském kraji v nemocnici Sokolov, a to oddělení soudního lékařství a neurologie
- u subjektu NEMOS PLUS, s r.o., provozujícího jedinečný obor v Karlovarském kraji v nemocnici Ostrov, a to v oddělení psychiatrie

- ukládá předložit smlouvy o závazku veřejné služby Radě Karlovarského kraje a následně v prosinci Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 25.05.2015

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana


17. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka transportních defibrilátorů"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1096/10/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006/Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku "Dodávka transportních defibrilátorů", jenž bylo schváleno usnesením č. RK 911/08/14 ze dne 18.08.2014

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


18. Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání 
ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1097/10/14


- schvaluje s účinností od 1. listopadu 2014 Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím 
se ve vybraných oborech vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit pravidla k podpisu hejtmanovi, zveřejnit je na webových stránkách Karlovarského kraje a seznámit s nimi ředitele středních škol zřizovaných Karlovarským krajem

Termín kontroly: 24.11.2014

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


19. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1098/10/14

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

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 subjektům 
v oblasti sportu dle přílohy v celkové výši 102.000,-- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit seznam schválených příspěvků

Termín kontroly: 24.11.2014

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


20. Vyhodnocení soutěže "Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje" a "Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1099/10/14

- bere na vědomí informaci o vyhodnocení soutěže "Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje" a "Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje"

- souhlasí s poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje třem nejúspěšnějším dobrovolným knihovníkům a třem nejlepším profesionálním knihovnám Karlovarského kraje v soutěži 
o "Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje" a "Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje"

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit potřebné kroky k vyplacení odměn

Termín kontroly: 01.12.2014


Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
PaedDr. Vratislav Emler, ředitel příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary


21. Zapojení Karlovarského kraje do projektu 700. výročí narození Karla IV. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1100/10/14

- souhlasí se zapojením Karlovarského kraje do hlavního proudu oslav jednoho z nejvýznamnějších výročí novodobých českých dějin, 700. výročí narození Karla IV.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 300.000,-- Kč jako podíl na celkovém projektu podávaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 4.1.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje a zajistit další kroky vyplývající z požadavku o dotaci a spolupráci 
na projektu

Termín kontroly: 09.02.2015

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


22. Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 4022/7, 4022/8, 4022/9, 4023/2 a 4023/3 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1101/10/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.č. 4022/7 o výměře 47 m2, p.č. 4022/8 o výměře 18 m2, p.č. 4022/9 o výměře 175 m2, p.č. 4023/2 
o výměře 47 m2 a p.č. 4023/3 o výměře 18 m2 v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy 
mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za kupní cenu 103.250,-- Kč, a tím převést předmětné nemovité věci
z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 23.03.2015

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

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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1102/10/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 3571/29 o výměře 103 m2 
v k.ú. a obci Aš, pozemky p.p.č. 820/5 o výměře 12 m2, 820/6 o výměře 1326 m2, 820/7 o výměře 318 m2, 820/8 o výměře 704 m2, 820/9 o výměře 32 m2, 820/10 o výměře 42 m2 a 820/12 o výměře 329 m2 
v k.ú. Mokřiny a obci Aš a pozemky p.p.č. 255/4 o výměře 5 m2, 257/6 o výměře 58 m2, 329/9 o výměře 13 m2, 329/14 o výměře 3 m2, 400/2 o výměře 33 m2, 400/5 o výměře 919 m2, 400/15 o výměře 1 m2, 400/16 o výměře 36 m2, 400/17 o výměře 48 m2 a p.p.č. 400/18 o výměře 5 m2 v k.ú. Nový Žďár 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 pozemku p.p.č. 3571/29 o výměře 103 m2 v k.ú. a obci Aš, pozemků p.p.č. 820/5 o výměře 12 m2, 820/6 o výměře 1326 m2, 820/7 o výměře 318 m2, 820/8 o výměře 704 m2, 820/9 o výměře 32 m2, 820/10 o výměře 42 m2 a 820/12 o výměře 329 m2 v k.ú. Mokřiny a obci Aš a pozemků p.p.č. 255/4 o výměře 5 m2, 257/6 
o výměře 58 m2, 329/9 o výměře 13 m2, 329/14 o výměře 3 m2, 400/2 o výměře 33 m2, 400/5 o výměře 919 m2, 400/15 o výměře 1 m2, 400/16 o výměře 36 m2, 400/17 o výměře 48 m2 a p.p.č. 400/18 o výměře 5 m2 v k.ú. Nový Žďár 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 uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

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


24. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - pozemek 
p.p.č. 422/1 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, pozemky p.p.č. 387 a 392 v k.ú. Vykmanov u Ostrova, most ev.č. 0242-1 a stavba silnice č. III/0242

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1103/10/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 422/1 o výměře 5902 m2 
v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova a obci Ostrov a pozemky p.p.č. 387 o výměře 4036 m2 a p.p.č. 392 o výměře 909 m2, v k.ú. Vykmanov u Ostrova a obci Ostrov, vše včetně mostu ev.č. 0242-1 a stavby silnice 
č. III/0242, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, PSČ 363 20 Ostrov, IČO 00254843 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci včetně mostu ev.č. 0242-1 a stavby silnice č. III/0242 na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci včetně mostu ev.č. 0242-1 a silnice č. III/0242 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Ostrov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.p.č. 422/1 o výměře 5902 m2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova a obci Ostrov a pozemků p.p.č. 387 o výměře 4036 m2 a p.p.č. 392 o výměře 909 m2, v k.ú. Vykmanov u Ostrova a obci Ostrov, vše včetně mostu 
ev.č. 0242-1 a stavby silnice č. III/0242, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, PSČ 363 20 Ostrov, IČO 00254843 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci včetně mostu ev.č. 0242-1 a stavby silnice č. III/0242 na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci včetně mostu 
ev.č. 0242-1 a silnice č. III/0242 z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Ostrov

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

Termín kontroly: 27.04.2015

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


25. Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 6623/1 v k.ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1104/10/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemku p.p.č. 6623/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2294-4386/2014 z původního pozemku p.p.č. 6623/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 6623/13 o výměře 99 m2 v k.ú. a obci Kraslice formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Vendelínem Slavíkem, bytem Západní 1504/37, Kraslice, PSČ 358 01 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 14.850,-- Kč + 3.960,-- Kč za vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku za dva roky zpětně, 
tj. celkem 18.810,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Vendelína Slavíka

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemku
p.p.č. 6623/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2294-4386/2014 z původního pozemku
p.p.č. 6623/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 6623/13 o výměře 99 m2 v k.ú.
a obci Kraslice formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Vendelínem Slavíkem, bytem Západní 1504/37, Kraslice, PSČ 358 01 (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 14.850,-- Kč + 3.960,-- Kč za vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku za dva roky zpětně, tj. celkem 18.810,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Vendelína Slavíka


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

Termín kontroly: 23.03.2015

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


26. Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1105/10/14

- schvaluje výpůjčku sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se bude konat dne 16.12.2014

Termín kontroly: 12.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


27. Souhlas s pokácením 34 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1106/10/14

- souhlasí s pokácením 34 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dřevin a zajištění bezpečnosti osob a vozidel pohybujících se po přilehlé komunikaci a parkovišti v okolí dřevin

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty žadateli, tj. společnosti LINCOLN CZ, s.r.o., se sídlem Vintířovská 1084, 357 35 Chodov, IČO 63505231, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou náhradní výsadbu

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

Termín kontroly: 23.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 






28. Souhlas s pokácením 20 ks dřevin a zapojených porostů dřevin rostoucích na pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Kolová a pozemku p.č. 398 v k.ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1107/10/14

- souhlasí s pokácením 20 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Kolová a pozemku p.č. 398 
v k.ú. Olšová Vrata, ve vlastnictví Karlovarského kraje, dotčených realizací stavby „Výstavba nového objektu ZPS na LKKV“

- souhlasí s pokácením zapojených porostů dřevin rostoucích na pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Kolová, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, dotčených realizací stavby „Výstavba nového objektu ZPS na LKKV“

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty žadateli, tj. společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou náhradní výsadbu

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, Odbor životního prostředí, o povolení kácení

Termín kontroly: 25.05.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


29. Vyjádření Karlovarského kraje k dokumentaci vlivů (oznámení podle přílohy č. 4) záměru „Witte Access Technology s.r.o. - Areál Ostrov“ podle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1108/10/14

- projednala dokumentaci vlivů (oznámení podle přílohy č. 4) záměru „Witte Access Technology s.r.o. - Areál Ostrov“ a

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „Witte Access Technology s.r.o. - Areál Ostrov“ souhlasí za podmínky, 
že budou dodržena opatření k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedená v dokumentaci vlivů záměru (oznámení podle přílohy č. 4) na str. 94 – 96.

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


30. Vyjádření Karlovarského kraje k oznámení zpracovanému podle přílohy č. 4 k záměru „Farma pro chov kuřic Toužim“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1109/10/14

- projednala oznámení záměru „Farma pro chov kuřic Toužim“ zpracované podle přílohy č. 4 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí a

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „Farma pro chov kuřic Toužim“ souhlasí za podmínky, že budou dodržena opatření k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedená v oznámení záměru na str. 52 – 54.
Oznámení rada kraje nepožaduje doplnit, lze jej považovat za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

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


31. Vyjádření Karlovarského kraje k oznámení zpracovanému podle přílohy č. 4 k záměru „Farma pro chov nosnic Lesinka“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1110/10/14

- projednala oznámení záměru „Farma pro chov nosnic Lesinka“ zpracované podle přílohy č. 4 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí a

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „Farma pro chov nosnic Lesinka“ souhlasí za podmínky, že budou dodržena opatření k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedená v oznámení záměru na str. 57 – 59.
Oznámení rada kraje nepožaduje doplnit, lze jej považovat za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

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


32a. Revokace usnesení č. RK 1048/09/14 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 1111/10/14

- revokuje usnesení rady kraje č. RK 1048/09/14 ze dne 22.9.2014 - 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,

a to tak, že ruší následující bod usnesení, kde rada kraje 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, PhD. 		náhradník: Bc. Jiří Gordon
člen: Bc. Věra Karasová		náhradník: Miloslav Strnad

a nahrazuje je novým zněním:

- 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. Tomáš Svoboda
člen: Ing. Eva Valjentová		náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
člen: Hana Hozmanová			náhradník: Ing. Václav Jakubík
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


32b. Revokace usnesení č. RK 1076/09/14 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 1112/10/14

- revokuje usnesení rady kraje č. RK 1076/09/14 ze dne 22.9.2014 - 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,

a to tak, že ruší bod usnesení, kde rada kraje 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

a nahrazuje je novým zněním:

- 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. Tomáš Svoboda
člen: Ing. Eva Valjentová		náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
člen: Hana Hozmanová			náhradník: Ing. Václav Jakubík
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


32c. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
ev. č. 00942/2014-00 - změna účelu poskytnutí příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1113/10/14

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. 00942/2014-00 - změna účelu poskytnutí příspěvku

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







32d. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zvýšení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
- 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 1114/10/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku: „Zvýšení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Zvýšení akceschopnosti zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Miloš Kukačka, DiS   - náhradník: MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.,
- člen: Ing. Marcela Skalová          - náhradník: Mgr. David Steindl, DiS. 
- člen: Ing. Stanislav Hubka           - náhradník: Petra Bakurová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Bc. Miloslav Čermák	             - náhradník: Ing. Tomáš Svoboda 
- člen: Ing. Petr Navrátil	             - náhradník: Bc. Pavel Čekan
- člen: Ing. Václav Živný    	             - náhradník: Věra Bartůňková
- člen: Bohuslava Hajská     	             - náhradník: František Jurčák
- člen: Ing. Alena Šalátová	             - náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Mgr. Miloš Kukačka, DiS          - náhradník: MUDr. Adriana Kotrchová
- člen: Ing. Stanislav Hubka                 - náhradník: Mgr. David Steindl, DiS. 
- člen: MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.    - náhradník: Ing. Marcela Skalová

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


32e. Partnerské smlouvy v rámci projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1115/10/14

- revokuje usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1075/09/14, ze dne 22.9.2014 „Schválení smlouvy
o partnerství v rámci projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“

- 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 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 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 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 


32f. Partnerské smlouvy v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie 
a radioterapie v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1116/10/14

- revokuje usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1074/09/14  ze dne 22.9.2014 „Schválení smlouvy 
o partnerství v rámci projektu „Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie 
v nemocnici Cheb – lineární urychlovač“

- 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 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 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 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 

32g. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Lineární urychlovač 
pro nemocnici v Chebu“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


32h. Výpůjčka prostor v budově „A“ za účelem provozování kantýny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1117/10/14

- schvaluje výpůjčku prostor v budově „A“ Krajského úřadu Karlovarského kraje za účelem provozování kantýny vypůjčiteli Ivaně Janíčkové, IČO 73720399, sídlo podnikání ČSA 49, 362 33 Hroznětín, a to 
na dobu určitou 6 měsíců s účinností od 1.11.2014

Termín kontroly: 26.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


32i. Smlouva o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, Fakultou pedagogickou 
a poskytnutí finančního příspěvku na finanční zajištění konzultačního střediska v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1118/10/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě pedagogické, ve výši 100.800,-- Kč na úhradu nákladů souvisejících s personálním zajištěním výuky v konzultačním středisku v Karlových Varech 
v akademickém roce 2014/2015 včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

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


