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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 41. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 10. listopadu 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:34 do 10:35 hodin 


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


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.11.2014
RK 1161/11/14
2.
Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014 - zvýšení 
RK 1162/11/14
3.
Závěrečná zpráva včetně vyúčtování k projektům z OP LZZ "Aplikace modelu CAF 2006", "SOVA" a "Zhodnocení stavu systému řízení LZ"
RK 1163/11/14
4.
Rozpočtové změny
RK 1164/11/14
5.
Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji
RK 1165/11/14
6.
Podání žalobního návrhu ve věci vymáhání pohledávky Karlovarského kraje 
za Františkem Jirochem
RK 1166/11/14
7.
Žádost pana Pavla Lučana o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
RK 1167/11/14
8.
Žádost Základní umělecké školy Horní Slavkov, okres Sokolov, IČO 75005450, 
se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov, o posečkání úhrady daně
RK 1168/11/14
9.
Žádost obce Oloví o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
RK 1169/11/14
10.
Žádost Městského domu dětí a mládeže Sluníčko Aš, IČO 47722363, sídlem Štefánikova 2515, Aš, PSČ 352 01, o prominutí penále za prodlení s odvodem 
za porušení rozpočtové kázně
staženo
11.
Postup ve věci daňové kontroly a platebního výměru ke grantovému schématu "041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty"



RK 1170/11/14
12.
Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku: "Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov-Stavební úpravy 3. NP pavilonu D-oddělení ODN"; - schválení odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky, schválení formy zadávacího řízení, hodnotícího kritéria, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise.
RK 1171/11/14
13.
Schválení ukončení projektu:  Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19, CZ.1.06/2.1.00/19.09263
Schválení "Dodatku k mandátní smlouvě PFI"
Uzavření "Dodatku k mandátní smlouvě PFI"
Pověření podpisem "Dodatku k mandátní smlouvě PFI"
RK 1172/11/14
14.
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2015
RK 1173/11/14
15.
Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na doznačení lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji v roce 2014 - 2015
RK 1174/11/14
16.
Zřízení věcného břemene pro výkon vlastnického práva ke stavbě silnice II/217
RK 1175/11/14
17.
Zřízení věcného břemene pro výkon vlastnického práva ke stavbě silnice III/21042
RK 1176/11/14
18.
Zřízení věcného břemene pro výkon vlastnického práva ke stavbě silnice III/21217
RK 1177/11/14
19.
Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 
a provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu 2007 - 2013
RK 1178/11/14
20.
Program obnovy venkova - aktualizace pravidel
RK 1179/11/14
21.
Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
RK 1180/11/14
22.
Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
RK 1181/11/14
23.
Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2015
RK 1182/11/14
24.
Informace o vyhodnocení Informačního systému pro územní plánování pořízeného v rámci projektu CROSS-DATA
RK 1183/11/14
25.
Informace o výsledku realizace projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko-bavorském pohraničí“
RK 1184/11/14
26.
Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – určení auditora na rok 2014 
RK 1185/11/14
27.
Vyhodnocení finančních nákladů projektu Karlovarská karta 
RK 1186/11/14
28.
Příprava zadávacího řízení a schválení komise pro hodnocení v rámci veřejné soutěže pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2015 - úprava Pravidel
RK 1187/11/14
29.
Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery – změna pravidel č. 3
RK 1188/11/14
30.
Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2015 na zajištění poskytování sociálních služeb
RK 1189/11/14
31.
Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny v roce 2015
RK 1190/11/14
32.
Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2015
RK 1191/11/14
33.
Finanční příspěvek Mateřskému centru Karlovy Vary, o. s.  
RK 1192/11/14
34.
„Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu – přístavba výtahové šachty, dodávka 
a montáž technologie“- Informace o provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce
RK 1193/11/14
35.
Informace o plnění zakázky "Zhotovitel stavby Jiráskova ABC" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II 
RK 1194/11/14
36.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb (dostavba nemocnice Cheb – pavilon „B“)
staženo
37.
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví zřizovaných Karlovarským krajem

RK 1195/11/14
38.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ 
č. CZ.1.09/1.3.00/41.00970 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
RK 1196/11/14
39.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 
č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
RK 1197/11/14
40.
Organizování kurzu pro získání základů vzdělání v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a střední škola Karlovy Vary 
RK 1198/11/14
41.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
RK 1199/11/14
42.
Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 
RK 1200/11/14
43.
Změny u příspěvkové organizace Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice
RK 1201/11/14
44.
Souhlas s odvoláním a se jmenováním zástupce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
RK 1202/11/14
45.
Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
RK 1203/11/14
46.
Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky ,,Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov"
RK 1204/11/14
47.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro Taneční skupinu Mirákl, o.s.
RK 1205/11/14
48.
Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
RK 1206/11/14
49.
Prodloužení projektu "Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance 
pro region"
RK 1207/11/14
50.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově"
RK 1208/11/14
51.
Majetkoprávní vypořádání nepotřebných nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – pozemku p.p.č. 1093/1 jehož součástí je stavba č.p. 764 
a pozemku p.p.č. 1093/2, vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří
RK 1209/11/14
52.
Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 108/3 v k.ú. Studánka u Aše
RK 1210/11/14
53.
Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 314/4 v k.ú. Velichov
RK 1211/11/14
54.
Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 981/3 v k.ú. Studenec u Oloví
RK 1212/11/14
55.
Zrušení usnesení č. RK 1102/11/13 ze dne 04.11.2013 - Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 4000/1 v k.ú. Žlutice a schválení dle nové žádosti
RK 1213/11/14
56.
Zrušení usnesení č. RK 1202/11/13 ze dne 18.11.2013 – prodej nemovitých věcí 
v majetku Karlovarského kraje – pozemku st.p.č. 2/1, jehož součástí je  budova 
bez čp/če v k.ú. Dolní Dvory
RK 1214/11/14
57.
Nabídka na odkoupení garáže bez čp/če, která je součástí pozemku st.p.č. 7403 
v k.ú. Cheb, v majetku Karlovarského kraje. Zrušení usnesení č. RK 62/01/11 
ze dne 24.01.2011 – prodej garáže bez čp/če, která je součástí pozemku 
st.p.č. 7403 v k.ú. Cheb.
RK 1215/11/14
58.
Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
RK 1216/11/14
59.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 2499, k.ú. Karlovy Vary ve prospěch společnosti SITEL, spol. s r.o. 

RK 1217/11/14
60.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 351/1, 399/1, 399/2, 399/3, k.ú. Olšová Vrata, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a.s.
RK 1218/11/14
61.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k  p.p.č. 169/1 
a č. 2700, k.ú. Cheb ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.
RK 1219/11/14
62.
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3250/53, k.ú. Aš ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.
RK 1220/11/14
63.
Smlouva o právu stavby „Výstavba nové HTS na LKKV“, Karlovy Vary, Olšová Vrata ve prospěch Letiště Karlovy Vary s.r.o.
RK 1221/11/14
64.
Schválení nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného - pozemek p.p.č. 6850 a pozemek st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice
staženo
65.
Likvidace movitých věcí Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 
RK 1222/11/14
66.
Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 192/1 v k.ú. Habartov
RK 1223/11/14
67.
Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích
RK 1224/11/14
68.
Dodatek č. 2 pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření 
v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství
RK 1225/11/14
69a
Smlouva o přijetí nadačního příspěvku č. ZCE 24_14
RK 1226/11/14
69b
Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 
na zpracování auditní zprávy ve věci nadačních příspěvků od Nadace ČEZ
RK 1227/11/14
69c
Vnitřní pravidla pro publikování příspěvků v rubrice Názory Krajských listů
RK 1228/11/14
69d
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování správu nemovitosti Císařské lázně Karlovy Vary na rok 2015
RK 1229/11/14
69e
Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – STL plynovod a plynovodní přípojka v k.ú. Dvory
RK 1230/11/14
69f
Dopady změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů na příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem
RK 1231/11/14












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

Ing. Václav Jakubík v. r.
ověřovatel
 		 	                
   








A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Václava Jakubíka
- Bc. Miloslava Čermáka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 69a)               Smlouva o přijetí nadačního příspěvku č. ZCE 24_14

bod č. 69b)      Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 
                                 na zpracování auditní zprávy ve věci nadačních příspěvků od Nadace ČEZ

bod č. 69c)               Vnitřní pravidla pro publikování příspěvků v rubrice Názory Krajských listů

bod č. 69d)    Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
                                 na financování správu nemovitosti Císařské lázně Karlovy Vary na rok 2015

bod č. 69e)                  Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – STL plynovod                          a plynovodní přípojka v k.ú. Dvory

bod č. 69f)                  Dopady změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů na příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Staženo z programu:

bod č. 10)         Žádost Městského domu dětí a mládeže Sluníčko Aš, IČO 47722363, sídlem                         Štefánikova 2515, Aš, PSČ 352 01, o prominutí penále za prodlení s odvodem 
za porušení rozpočtové kázně

bod č. 36)                    Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb (dostavba nemocnice  Cheb – pavilon „B“)

bod č. 64)             Schválení nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva         věcného - pozemek p.p.č. 6850 a pozemek st.p.č. 1720, jehož součástí je budova 
č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.11.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1161/11/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 10.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
2. Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014 - zvýšení 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1162/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 307.000,-- Kč pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přiloženého rozpisu ředitelství HZS

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


3. Závěrečná zpráva včetně vyúčtování k projektům z OP LZZ "Aplikace modelu CAF 2006", "SOVA" a "Zhodnocení stavu systému řízení LZ"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1163/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečné zprávy projektů OP LZZ "Aplikace modelu CAF 2006", "SOVA" a "Zhodnocení stavu systému řízení LZ"

Zodpovídá:
Bc. Martina Jánská, vedoucí oddělení interního auditu


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1164/11/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 371/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 7.611,23 Kč (neinvestiční prostředky) projektu Inovace výuky přírodovědných předmětů na Střední průmyslové škole keramické a sklářské Karlovy Vary realizovaného Střední průmyslovou školou keramickou a sklářskou Karlovy Vary v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání II.

Rozpočtovou změnu č. 372/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 2.836.619,50 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. 373/2014
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 22.500,-- Kč. Jedná se o hodnocení žádostí o finanční podporu poskytovatelů sociálních služeb na rok 2015 zajišťované dvěma externími odborníky, kterým bude vyplacena odměna na základě uzavřených dohod o provedení práce.

Rozpočtovou změnu č. 374/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem o částku 91.960,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace. Z rozpočtových prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky jsme obdrželi (podíl státního rozpočtu) ve výši 13.794,-- Kč a z Ministerstva životního prostředí České republiky (podíl evropské unie) ve výši 78.166,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny ke krytí výdajů projektu Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji realizovaného v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF).  

Rozpočtovou změnu č. 375/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 8.600,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium a obchodní akademii Chodov 
na podporu nadaných žáků při reprezentaci v projektu Pražský studentský summit. Jedná se o úhradu nákladů cestovného a poplatků.

Rozpočtovou změnu č. 376/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 88.484,80 Kč (investiční prostředky) projektu Tvorba vzdělávacích programů pro skupinovou výuku fyziky a chemie, realizovaného Základní školou Sokolov, Rokycanova 258, 
v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání II.

Rozpočtovou změnu č. 377/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 134.631,81 Kč (neinvestiční prostředky) projektu Kurzy celoživotního environmentálního vzdělávání, realizovaného Českou zemědělskou univerzitou v Plzni, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 378/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 115.521,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Základní škola praktická, základní škola speciální a ZUŠ Habartov jako vratka prostředků za rok 2013. Jedná se o neoprávněně vyplacené mzdové prostředky. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 379/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 26.971,22 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov.

Rozpočtovou změnu č. 380/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 32.328,-- Kč (investiční prostředky) projektu Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje, realizovaného Hvězdárnou a Radioklubem Lázeňského města Karlovy Vary o.p.s., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání II.

Rozpočtovou změnu č. 381/2014
- přesun rozpočtových prostředků z odboru sociálních věcí do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 45.000,-- Kč. Jedná se o provedení hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji o finanční podporu na rok 2015 podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Hodnocení provedou interní hodnotitelé – zaměstnanci odboru sociálních věcí. Předmětem spolupráce je hodnocení výše požadavků poskytovatelů sociálních služeb 
o finanční podporu pro rok 2015 a administrativní úkony s tímto spojené. K výkonu uvedené činnosti bude práce zaplacena formou odměny. 

Rozpočtovou změnu č. 382/2014
- změna charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 285.559,-- Kč v rámci
rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu
Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku obcím Chodov ve výši 123.613,-- Kč,
Milíkov ve výši 127.776,-- Kč a Útvina ve výši 34.170,-- Kč na digitální povodňové plány

Rozpočtovou změnu č. 383/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 80.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii 4 – galerii fotografie na realizaci projektu „Celoroční výstavní činnost Galerie 4 – galerie fotografie“

Rozpočtovou změnu č. 384/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 30.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii výtvarného umění v Chebu na realizaci projektu „Celoroční výstavní program GAVU Cheb“

Rozpočtovou změnu č. 385/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 13.175.070,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje ve výši 4.000.406,-- Kč a obecní školy Karlovarského kraje ve výši 9.174.664,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ – č.j. MSMT-34125/2014 (rozpis na jednotlivá školská zařízení jsou přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 386/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 150.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu keramickou a sklářskou Karlovy Vary. Finanční prostředky jsou určeny na obnovu nemovité kulturní památky – na obnovu oken dle schváleného způsobu repase – pokračování prací.

Rozpočtovou změnu č. 387/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 58.000,-- Kč z titulu vrácení neinvestiční účelové dotace od příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary. Dotace je určena na rozvojový program „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením 
v roce 2014“ a na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č. MSMT-13226-13/2014 je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR povolena změna příjemce finanční podpory z důvodu přestupu zdravotně postižené žákyně a schválená kompenzační pomůcka tvoří významnou podporu v jejím vzdělávání. Původním příjemcem finanční podpory byla Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary a novým příjemcem se stává příspěvková organizace Karlovarského kraje Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně.

Rozpočtovou změnu č. 388/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 66.600,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků na účet Karlovarského kraje od soukromé školy Karlovarského kraje Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium Cheb z programu „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014“- II. kolo, modul A. Tyto prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 389/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 16.200,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní škola a střední škola Karlovy Vary na udržitelnost projektu „Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“, 
reg. č. CZ.1.07/4.1.00/33.0014, na platy pedagogů – lektorů pro období říjen 2014 až červen 2015.

Rozpočtovou změnu č. 390/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 120.000,-- Kč v rámci úhrady nájemného za pronájem letiště ze strany Letiště Karlovy Vary s.r.o. Finanční prostředky budou použity na úplatné nabytí pozemku p.č. 512/9, 1198 m2, v k.ú. Kolová.

Rozpočtovou změnu č. 391/2014  
- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 21.000,-- Kč 
pro Aleše Kučeru na realizaci projektu,  „Valeč, hamerský domek č.p. 36 – rekonstrukce krovu, střešní krytiny, zednické práce“. Jedná se o změnu charakteru poskytovaného příspěvku z investičních 
na neinvestiční v rámci dotačního titulu „Obnovy kulturních památek a památkově hodnotných objektů“.

Rozpočtovou změnu č. 392/2014 
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 250.000,-- Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jde 
o zajištění neinvestičních finančních prostředků na částečné pokrytí výdajů souvisejících s nákupem propagačních publikací „Magická místa Karlovarského kraje“.

Rozpočtovou změnu č. 393/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 100.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančního příspěvku z neinvestičního na investiční v rámci schváleného rozpočtu tohoto odboru pro Hrad Loket o.p.s., na zajištění technických úprav přenosového zařízení EZS.

Rozpočtovou změnu č. 394/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.626.718,48 Kč z titulu přijetí 4. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji II. (OP LZZ IX.) financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory  3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Rozpočtovou změnu č. 395/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 101.443.76 Kč (neinvestiční prostředky) projektu RHEA - akreditované programy dalšího vzdělávání pro zaměstnance malých a středních podniků v Karlovarském kraji,
realizovaného Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 396/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.500.000,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace a o částku 8.733.182,91 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování individuálního projektu Karlovarského kraje Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 397/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 105.000,-- 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 Integrovanou střední školu technickou 
a ekonomickou Sokolov k zajištění „Výuky bakalářských studijních programů s technickým zaměřením 
v Karlovarském kraji“, a to na spotřebu materiálu, prostředky na úklid, na platy administrativních pracovníků

Rozpočtovou změnu č. 398/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.000,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Základní škola praktická a speciální Mariánské Lázně jako vratka prostředků za rok 2010. Jedná se o náhradu nákladů vyplývajících z nedodržení kvalifikační dohody uzavřené v roce 2010, podle níž se zaměstnanec organizace zavázal ke zvýšení kvalifikace 
ve studijním oboru učitelství pro I. stupeň. 

Rozpočtovou změnu č. 399/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 2.199.125,-- Kč z rezervy Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje ve výši 1.925.753,-- Kč a pro obecní školu Karlovarského kraje Střední školu, základní školu a mateřskou školu Kraslice, Havlíčkova 1717, ve výši 273.372,-- Kč. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky poskytlo na základě Rozhodnutí č.j. MSMT 13964-5/2014 ze dne 28.4.2014 neinvestiční účelovou dotaci v celkové výši 5.498.000,-- Kč. V souladu s podmínkami použití dotace přidělil odbor školství, mládeže a tělovýchovy jednotlivým právnickým osobám na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 511/05/2014 ze dne 12.5.2014, č. rozpočtové změny 160/2014, částku 3.298.875,-- Kč, což představuje cca 60 % obdržené dotace. Zbývající část dotace ve výši 2.199.125,-- Kč je právnickým osobám rozdělena podle nastavení výuky v novém školním roce 2014/2015. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci rozvojového programu „Podpora odborného vzdělávání v roce 2014“ (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 400/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.500.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů včetně provozních ve školství v období IV. čtvrtletí 2014 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 401/2014 
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 53.908,07 Kč z odboru regionálního rozvoje do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje na nákup letenek a na ubytování pro zaměstnance Krajského úřadu Karlovarského kraje a zaměstnance Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace, v rámci konání mezinárodního veletrhu „MIPIM 2015“ konaného v Cannes, Francie.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 402/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti v celkové výši 15.787.542,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení závazku veřejné služby v oblasti zdravotnictví pro NEMOS SOKOLOV s.r.o., ve výši 6.705.692,-- Kč a pro NEMOS PLUS s.r.o., ve výši 9.081.850,-- Kč za zajištění lůžkové a ambulantní péče

Rozpočtovou změnu č. 403/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti celkem ve výši 43.040.148,43 Kč (inv. 43.018.548,43 Kč 
a neinv. 21.600,-- Kč) do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
k dofinancování neuznatelných výdajů projektu Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov financovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad, prioritní osa
1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Rozpočtovou změnu č. 404/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 348.265,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb, rozpočtové prostředky budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci k předfinancování grantového projektu realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočtovou změnu č. 405/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti celkem ve výši 2.341.082,05 Kč (inv. 2.274.132,05 Kč a neinv. 66.950,-- Kč) do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
k dofinancování neuznatelných výdajů projektu Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb financovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad, prioritní osa 
1 - Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Rozpočtovou změnu č. 406/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti celkem ve výši 11.039.282,-- Kč do Odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení:
•	odvodu za porušení rozpočtové kázně platební výměr č.j. 699052/13/2400-04702-402240 ve výši 5.518.441,-- Kč za realizaci grantového schématu 041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty v rámci Společného operačního programu (SROP)
•	penále ve výši 5.518.441,-- Kč
•	správního poplatku ve výši 2.400,-- Kč souvisejícího s podáním žádosti o prominutí odvodu 
a penále za porušení rozpočtové kázně a o posečkání s úhradou penále

Rozpočtovou změnu č. 407/2014
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši celkem 355.636,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení penále za odvod za porušení rozpočtové kázně. Odvod byl Karlovarskému kraji vyměřen na základě porušení zásady transparentnosti 
při výběrovém řízení na dodávku reklamních předmětů v celkové výši 362.794,-- Kč v rámci realizace projektů Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách, Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Inovace školského portálu Karlovarského kraje realizovaných v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Termín kontroly: 15.12.2014

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


5.  Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1165/11/14

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

- schvaluje 
- zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji na dobu neurčitou
- počáteční příděl do Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji ve výši 15 mil. Kč

- zmocňuje 
- Radu Karlovarského kraje k provádění rozpočtových opatření k používání finančních prostředků z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v souladu se Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválenými zásadami pro poskytování bezúročných půjček

- ukládá Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zabezpečit kroky spojené 
s realizací tohoto usnesení

Termín kontroly: 12.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Podání žalobního návrhu ve věci vymáhání pohledávky Karlovarského kraje za Františkem Jirochem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1166/11/14

- schvaluje podání žalobního návrhu ve věci vymáhání pohledávky Karlovarského kraje za Františkem Jirochem, bytem Karlovy Vary, Moskevská 21, t.č. tř. 1. máje 7, Karlovy Vary

- ukládá Odboru legislativnímu a právnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje zahájit vymáhání pohledávky

Termín kontroly: 26.01.2015

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


7. Žádost pana Pavla Lučana o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1167/11/14

- schvaluje neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4.464,-- Kč p. Pavlu Lučanovi, trvale bytem Andělská Hora 168, 364 71 Andělská Hora

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje neprominout odvod za porušení rozpočtové kázně 
ve výši 4.644,-- Kč p. Pavlu Lučanovi, trvale bytem Andělská Hora 168, 364 Andělská Hora

Termín kontroly: 26.01.2015

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


8. Žádost Základní umělecké školy Horní Slavkov, okres Sokolov, IČO 75005450, se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov, o posečkání úhrady daně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1168/11/14

- schvaluje žádost Základní umělecké školy Horní Slavkov, okres Sokolov, IČO 75005450, se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov, o posečkání úhrady daně do 31.12.2014

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

9. Žádost obce Oloví o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1169/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neprominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 9.750,-- Kč, tj. 9.750,-- Kč, obci Oloví, 
IČO 00259535, sídlem Oloví 42, 357 07 Oloví

- 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 2.243,-- Kč, tj. 2.243,-- Kč, obci Oloví, IČO 00259535, sídlem Oloví 42, 357 07 Oloví

Termín kontroly: 12.01.2015

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


10. Žádost Městského domu dětí a mládeže Sluníčko Aš, IČO 47722363, sídlem Štefánikova 2515, Aš, PSČ 352 01, o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


11. Postup ve věci daňové kontroly a platebního výměru ke grantovému schématu "041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1170/11/14

- bere na vědomí informaci o odeslání odvolání k platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně ke grantovému schématu "041.32 Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty"

- souhlasí 
- s úhradou odvodu za porušení rozpočtové kázně, jehož konečná výše bude určena rozhodnutím 
o odvolání v rámci odvolacího řízení, maximálně však do částky 5.518.441,-- Kč
- s úhradou dosud nevyměřeného penále, jehož konečná výše bude určena platebním výměrem na základě výsledku odvolacího řízení, maximálně však do částky 5.518.441,-- Kč
- s úhradou úroku z posečkání odvodu za porušení rozpočtové kázně, bude-li správcem daně předepsán
- s úhradou správních poplatků spojených s podáním "Žádosti o prominutí odvodu daně a penále a žádosti o posečkání s úhradou odvodu daně a penále"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
- úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně, jehož konečná výše bude určena rozhodnutím o odvolání 
v rámci odvolacího řízení, maximálně však do částky 5.518.441,-- Kč
- úhradu dosud nevyměřeného penále, jehož konečná výše bude určena platebním výměrem na základě výsledku odvolacího řízení, maximálně však do částky 5.518.441,-- Kč
- úhradu úroku z posečkání odvodu za porušení rozpočtové kázně, bude-li správcem daně předepsán
- úhradu správních poplatků spojených s podáním "Žádosti o prominutí odvodu daně a penále a žádosti 
o posečkání s úhradou odvodu daně a penále"

- ukládá Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje
- zajistit úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně nejdéle do 15 dnů po obdržení rozhodnutí 
o odvolání
- zajistit úhradu dosud nevyměřeného penále po obdržení platebního výměru za porušení rozpočtové kázně
- zajistit úhradu správních poplatků spojených s podáním "Žádosti o prominutí odvodu daně a penále 
a žádosti o posečkání s úhradou odvodu daně a penále"
- zajistit úhradu úroku z posečkání odvodu za porušení rozpočtové kázně, bude-li správcem daně předepsán

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje 
- zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši konečného penále za porušení rozpočtové kázně určeného platebním výměrem do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat
- zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti ve výši 2.400,-- Kč do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat na úhradu správních poplatků v souvislosti s podáním "Žádosti o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále za porušení rozpočtové kázně a žádosti o posečkání s úhradou odvodu daně a penále"
- zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti na úhradu případného úroku z posečkání 
ve výši předepsané platebním výměrem do rozpočtu odboru investic a grantových schémat na úhradu případného úroku z posečkání

- schvaluje podání žádosti o posečkání s úhradou odvodu jako součást dokumentu "Žádost o prominutí odvodu daně a penále a žádost o posečkání s úhradou odvodu daně a penále"

- ukládá Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje
- zajistit podání žádosti o posečkání s úhradou odvodu jako součást dokumentu "Žádost o prominutí odvodu daně a penále a žádosti o posečkání s úhradou odvodu daně a penále"

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

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


12. Příprava zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku "Revitalizace nemocnice 
v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov-Stavební úpravy 3. NP pavilonu D-oddělení ODN"; - schválení odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky, schválení formy zadávacího řízení, hodnotícího kritéria, jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise 
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1171/11/14

- schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky: "Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov-Stavební úpravy 3. NP pavilonu D - oddělení ODN"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky "Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov - Stavební úpravy 3. NP pavilonu D-oddělení ODN"

- schvaluje realizaci zadávacího řízení v režimu významné veřejné zakázky formou otevřeného řízení 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku "Revitalizace nemocnice 
v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov – Stavební úpravy 3.NP pavilonu D - oddělení ODN"

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Revitalizace nemocnice 
v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov - Stavební úpravy 3. NP pavilonu D - oddělení ODN"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
člen: Bc. Antonín Zaschke			náhradník: Ing. Květoslav Smutný
člen: Jiří Kvak					náhradník: Bc. Olga Vokáčová
člen: Ing. Alena Šalátová			náhradník: Ing. Denisa Cettlová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
člen: Bc. Miloslav Čermák		náhradník: Ing. Edmund Janisch
člen: Ing. Václav Živný			náhradník: Josef Murčo
člen: Ing. Josef Hora			náhradník: Mgr. Dalibor Blažek
člen: Bohuslava Hajská			náhradník: Barbora Vojtová
člen: Ing. Alena Šalátová		náhradník: Ing. Denisa Cettlová
člen: Ing. Miroslav Balatka		náhradník: Bc. Robert Pisár
člen: Bc. Antonín Zaschke		náhradník: Jiří Kvak

Termín kontroly: 08.06.2015

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


13. Schválení ukončení projektu:  Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19, CZ.1.06/2.1.00/19.09263
Schválení "Dodatku k mandátní smlouvě PFI"
Uzavření "Dodatku k mandátní smlouvě PFI"
Pověření podpisem "Dodatku k mandátní smlouvě PFI"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1172/11/14

- schvaluje ukončení projektu: Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19, CZ.1.06/2.1.00/19.09263

- schvaluje "Dodatek k mandátní smlouvě PFI"

- schvaluje Uzavření "Dodatku k mandátní smlouvě PFI"

- pověřuje vedoucího odboru projektového řízení a informatiky KK podpisem  "Dodatku k mandátní smlouvě PFI"

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


14. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1173/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na podporu územně plánovací činnosti obcí pro rok 2015 - 13. změna

Termín kontroly: 26.01.2015

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


15. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na doznačení lyžařských běžeckých tras 
v Karlovarském kraji v roce 2014 - 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1174/11/14

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Klubu českých turistů na doznačení lyžařských běžeckých tras 
v Karlovarském kraji v roce 2014 - 2015 ve výši 275.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na doznačení lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji v roce 2014 - 2015 ve výši 
275.000,-- Kč

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


16. Zřízení věcného břemene pro výkon vlastnického práva ke stavbě silnice II/217

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1175/11/14

- schvaluje podání návrhu na zahájení řízení dle §17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, o zřízení věcného břemene nezbytného pro výkon vlastnického práva 
ke stavbě silnice II/217

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky ke zřízení věcného břemene nezbytného pro výkon vlastnického práva Karlovarského kraje k silnici II/217 a pověřuje jej podpisem tohoto návrhu na zahájení řízení

Termín kontroly: 22.06.2015

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


17. Zřízení věcného břemene pro výkon vlastnického práva ke stavbě silnice III/21042

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1176/11/14

- schvaluje podání návrhu na zahájení řízení dle §17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, o zřízení věcného břemene nezbytného pro výkon vlastnického práva 
ke stavbě silnice III/21042

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky ke zřízení věcného břemene nezbytného pro výkon vlastnického práva Karlovarského kraje k silnici III/21042 a pověřuje jej podpisem tohoto návrhu na zahájení řízení

Termín kontroly: 22.06.2015


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


18. Zřízení věcného břemene pro výkon vlastnického práva ke stavbě silnice III/21217

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1177/11/14

- schvaluje podání návrhu na zahájení řízení dle §17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, o zřízení věcného břemene nezbytného pro výkon vlastnického práva 
ke stavbě silnice III/21217

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky ke zřízení věcného břemene nezbytného pro výkon vlastnického práva Karlovarského kraje k silnici III/21217 a pověřuje jej podpisem tohoto návrhu na zahájení řízení

Termín kontroly: 22.06.2015

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


19. Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 a provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1178/11/14

- souhlasí s návrhem aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- bere na vědomí provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

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


20. Program obnovy venkova - aktualizace pravidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1179/11/14

- souhlasí s předloženým návrhem Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje, na Program obnovy venkova

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
21. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1180/11/14

- souhlasí 
-    se změnou charakteru akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Abertamy v rámci Programu
 obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku
-	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Hazlov v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku
-	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Horní Blatná v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku
-	se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Útvina v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku
-	se změnou rozsahu akce, na kterou byl poskytnut příspěvek MAS Sokolovsko o.p.s. v rámci Programu obnovy venkova a návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

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


22. Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1181/11/14

- bere na vědomí informaci z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

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


23. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1182/11/14

- souhlasí 
- s poskytnutím dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2015 ve výši 
8.788.000,-- Kč
- s návrhem Prováděcí smlouvy k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
- poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2015 ve výši 
8.788.000,-- Kč
- návrh Prováděcí smlouvy k rámcové smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Termín kontroly: 27.04.2015

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


24. Informace o vyhodnocení Informačního systému pro územní plánování pořízeného v rámci projektu CROSS-DATA

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1183/11/14

- bere na vědomí informaci o vyhodnocení Informačního systému pro územní plánování pořízeného 
v rámci projektu CROSS-DATA

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


25. Informace o výsledku realizace projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko-bavorském pohraničí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1184/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Informaci o výsledku realizace projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko-bavorském regionu“

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


26. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s. – určení auditora na rok 2014 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1185/11/14

která je jediným akcionářem obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., 
IČO 26402068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen ÚSKK, a.s.) v působnosti valné hromady 
ve smyslu ustanovení § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „KrajZ“), a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „KorpZ“), učinila tato rozhodnutí:

- bere na vědomí předloženou Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., za období 1-8/2014

- určuje, že ověření Řádné roční účetní závěrky za rok 2014, Výroční zprávy za rok 2014 a Zprávy 
o vztazích mezi propojenými osobami provede auditorská firma Q-AUDIT, s.r.o., IČO 61173339

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem vyhotovení písemného zápisu o výše uvedených rozhodnutí za jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Zodpovídá:
Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
Michal Riško, místopředseda představenstva
Ing. Ivan Šmat, člen představenstva



27. Vyhodnocení finančních nákladů projektu Karlovarská karta 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1186/11/14

- bere na vědomí vyhodnocení finančních nákladů projektu Karlovarská karta dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


28. Příprava zadávacího řízení a schválení komise pro hodnocení v rámci veřejné soutěže 
pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2015 - úprava Pravidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1187/11/14

- ruší usnesení č. RK 1138/10/14 ze dne 20.10.2014

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou veřejné soutěže dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2015 po úpravě Pravidel a

- schvaluje text zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery včetně formuláře žádosti, dohody o budoucí spolupráci, čestného prohlášení a příloh pro rok 2015 po úpravě Pravidel a

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení návrhů projektů v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2015 dle návrhu 
č. 4 tohoto materiálu po úpravě Pravidel a

- schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí podpory z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje, pro rok 2015 po úpravě Pravidel a

- pověřuje ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2015 po úpravě Pravidel a

- jmenuje složení komise pro přijímání návrhů projektů:
- člen: Ing. Jana Bělohoubková	- náhradník: Ing. Gabriela Donovová
- člen: Ing. Jana Michková 	- náhradník: Ing. Zdeněk Nádvorník
- člen: Mgr. Kateřina Pášmová	- náhradník: Ing. Iveta Šedá

- jmenuje složení odborného poradního orgánu (komise pro hodnocení návrhů projektů):
- předseda: náměstek hejtmana pro regionální rozvoj
- místopředseda: JUDr. Václav Sloup
- člen: Bc. Miloslav Čermák
- člen: Ing. arch. Jaromír Musil
- člen: Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.	
- člen: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
- člen: Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
- člen: Ing. Jana Pavlasová, DiS.
- člen: Mgr. Stanislav Kříž	
- člen: Ing. Josef Ciglanský
- člen: Ing. Jana Michková
- člen: Vladimír Vrzáček
- člen: Mgr. Dalibor Blažek
- tajemnice: Mgr. Kateřina Pášmová

- schvaluje statut a jednací řád odborného poradního orgánu

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


29. Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery – změna pravidel č. 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1188/11/14

- 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 – 3. změna

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


30. Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
na rok 2015 na zajištění poskytování sociálních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1189/11/14

- schvaluje žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
na rok 2015 na zajištění poskytování sociálních služeb

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


31. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1190/11/14

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2015 v celkové výši 112.500,-- Kč dle návrhu I

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2015 v celkové výši 87.500,-- Kč dle návrhu II

Termín kontroly: 26.01.2015
Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


32. Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1191/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení příspěvků 
z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2015 v celkové výši 179.100,-- Kč dle návrhu

Termín kontroly: 26.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


33. Finanční příspěvek Mateřskému centru Karlovy Vary, o. s.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1192/11/14

- schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřskému centrum Karlovy Vary, o.s., se sídlem Kollárova 17, Karlovy Vary, ve výši 20.000,-- Kč na akci "Křesadlo 2014"

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na akci "Křesadlo 2014" s Mateřským centrem Karlovy Vary, o.s., se sídlem Kollárova 17, Karlovy Vary

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


34. „Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu – přístavba výtahové šachty, dodávka a montáž technologie“- Informace o provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1193/11/14

- bere na vědomí realizaci zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění víceprací stavební akce „Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu – přístavba výtahové šachty, dodávka a montáž technologie“

Termín kontroly: 26.01.2015

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






35. Informace o plnění zakázky "Zhotovitel stavby Jiráskova ABC" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část II 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1194/11/14

- bere na vědomí informace o plnění předmětu zakázky "zhotovitel stavby Jiráskova ABC" v rámci projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace,
1. etapa, část II

Termín kontroly: 27.04.2015

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


36. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb (dostavba nemocnice Cheb – pavilon „B“)

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


37. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1195/11/14

- souhlasí se změnou zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví zřizovaných Karlovarským krajem spočívající ve změně obsahu čl. V. Vymezení majetku organizace a dále se změnou obsahu čl. III Hlavní předmět činnosti organizace ve zřizovací listině Krajský dětský domov 
pro děti do 3 let, příspěvková organizace

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví zřizovaných Karlovarským krajem spočívající ve změně obsahu čl. V. Vymezení majetku organizace a dále schválit změnu obsahu čl. III. Hlavní předmět činnosti organizace ve zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

- ukládá odboru zdravotnictví předložit přehled majetku do 30.11.2014, kterého se týkají změny zřizovacích listin

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


38. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ č. CZ.1.09/1.3.00/41.00970 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1196/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ č. CZ.1.09/1.3.00/41.00970 v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad dle návrhu

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

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


39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1197/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad dle návrhu

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 26.01.2015

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov


40. Organizování kurzu pro získání základů vzdělání v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a střední škola Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1198/11/14

- projednala žádost o organizování kurzu k získání základů vzdělání pro školní rok 2014/2015 v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a střední škola Karlovy Vary

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

Termín kontroly: 15.12.2014

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



41. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1199/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb 
na předfinancování realizační fáze grantového projektu "Technologické a poradenské centrum ve školní praxi" ve výši 348.265,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 12.01.2015

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


42. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1200/11/14

- schvaluje poskytnutí odměn vyjmenovaným ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za účast ve zkušebních komisích pro nostrifikační zkoušky v 2014 ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměn

Termín kontroly: 12.01.2015

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


43. Změny u příspěvkové organizace Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1201/11/14

- souhlasí s účinností od 1. září 2015 se zřízením nového oboru vzdělání 31-57-H/01 Výrobce textilií, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice

- souhlasí s účinností od 1. září 2015 se změnou nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, z 50 na 20

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat příspěvkovou organizaci 
a jejího zřizovatele o stanovisku kraje

Termín kontroly: 01.12.2014

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


44. Souhlas s odvoláním a se jmenováním zástupce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1202/11/14

- souhlasí s odvoláním Mgr. Karla Chaloupky z pracovního místa zástupce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, který ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností, a to dnem 14. listopadu 2014

- souhlasí se jmenováním Mgr. Bc. Tomáše Humeníka Babického na pracovní místo zástupce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, který ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností, a to s účinností od 15. listopadu 2014

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

Termín kontroly: 15.12.2014

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


45. Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1203/11/14

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu 
u příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

- ukládá příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 133.190,-- Kč

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu za porušení rozpočtové kázně

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary následně řešit škodu vzniklou v souvislosti s odvodem za porušení rozpočtové kázně a písemně informovat odbor školství, mládeže a tělovýchovy o výsledku

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

- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Ladislava Nováka z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary dnem následujícím po doručení odvolání

- schvaluje znění odvolání z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary dle návrhu
- schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelny Karlovy Vary včetně znění oznámení dle návrhu

- bere na vědomí, že do doby jmenování ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary na základě výsledku konkursního řízení vykonává s účinností od 1. prosince 2014 práva 
a povinnosti z tohoto pracovního místa zástupce ředitele, který ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s odvoláním Mgr. Ladislava Nováka z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s přípravou a organizací konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Termín kontroly: 09.02.2015

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


46. Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky "Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1204/11/14

- bere na vědomí informaci o aktuálním stavu správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky "Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov"

- ukládá řediteli Střední průmyslové školy Ostrov uhradit pokutu na základě rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v její konečné výši v termínu do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí čj. ÚOHS-S200/2013/VZ-547/2014/511/KČe ze dne 9.1.2014 v souvislosti s veřejnou zakázkou "Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov - provádění stavby", ve kterém je uložena pokuta ve výši 300.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit převod finančních prostředků z Fondu budoucnosti Střední průmyslové škole Ostrov na základě rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na úhradu pokuty v její konečné výši v termínu do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí čj. ÚOHS-S200/2013/VZ-547/2014/511/KČe ze dne 9.1.2014 v souvislosti s veřejnou zakázkou "Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov - provádění stavby", ve kterém je uložena pokuta ve výši 300.000,-- Kč, formou zvýšení jejího provozního příspěvku

Termín kontroly: 12.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru





47. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro Taneční skupinu Mirákl, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1205/11/14

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

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Taneční skupina Mirákl, o.s., ve výši 75.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací projektu „Mistrovství světa v baletu, 
v modern a jazz dance v polském Mikolajki“

Termín kontroly: 15.12.2014

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


48. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1206/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění Dodatku č. 7 
ke zřizovací listině Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, 
dle předloženého návrhu

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

Termín kontroly: 26.01.2015

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


49. Prodloužení projektu "Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1207/11/14

- schvaluje prodloužení doby realizace projektu "Česko-bavorský geopark - přírodní dědictví jako šance pro region" o 6 měsíců, to jest do 30.6.2015

- ukládá Ing. Michaelu Rundovi, řediteli Muzea Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, zajistit veškeré administrativní úkony v záležitosti prodloužení doby realizace projektu v rámci projektového titulu

Termín kontroly: 13.07.2015

Zodpovídá:
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
50. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Vybudování zázemí 
pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1208/11/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky "Vybudování zázemí pro vstup do Štoly 
č. 1 v Jáchymově." Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče IVPS, s.r.o. 
s nabídkovou cenou 16.119.851,47,-- Kč vč. DPH.

- pověřuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže IVPS, s.r.o., po marném uplynutí lhůt k podání námitek 
k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 15.12.2014

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


51. Majetkoprávní vypořádání nepotřebných nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – pozemku p.p.č. 1093/1 jehož součástí je stavba č.p. 764 a pozemku p.p.č. 1093/2, vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1209/11/14

- schvaluje majetkoprávní vypořádání nepotřebných nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - městu Kynšperk nad Ohří, tj. pozemku p.p.č. 1093/1, jehož součástí je stavba č.p. 764 a pozemek 
p.p.č. 1093/2, vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, formou nabídky k prodeji za cenu dohodou ve výši 53 % ceny obvyklé (tj. 4.000.000,-- Kč) s tím, že město uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a s tím, že budova bude městem Kynšperk nad Ohří využívána pouze ve veřejném zájmu města a že se město zaváže prostory pro odbornou výuku dát střední škole do výpůjčky na dobu neurčitou a nebude po kraji požadovat žádnou spoluúčast na modernizaci plynové kotelny

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


52. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 108/3 
v k.ú. Studánka u Aše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1210/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku p.p.č. 108/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Studánka u Aše a obci Hranice formou kupní smlouvy mezi manželi panem Ivanem Doležalem, bytem Studánka ev.č. 1, PSČ 352 01, Hranice a paní Miroslavou Doležalovou, bytem Žižkova 336/10, PSČ 351 01, Františkovy Lázně (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 800,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc ze společného jmění manželů Doležalových 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


53. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 314/4 
v k.ú. Velichov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1211/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku p.p.č. 314/4 o výměře 425 m2 v k.ú. a obci Velichov formou kupní smlouvy mezi manželi panem Janem Čečrlem a paní Blankou Čečrlovou, bytem Radošov 161, PSČ 362 72 Kyselka (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.375,-- Kč, 
a tím převést předmětnou nemovitou věc ze společného jmění manželů Čečrlových 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


54. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 981/3 
v k.ú. Studenec u Oloví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1212/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku p.p.č. 981/3 o výměře 152 m2 v k.ú. Studenec u Oloví a obci Oloví formou kupní smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, IČO 70994234, zastoupenou Ing. Pavlem Surým, generálním 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 dohodnutou kupní cenu 11.400,-- Kč 
+ 8.600,-- Kč náklady Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, vynaložené na vyhotovení znaleckého posudku, správní poplatky zaplacené katastrálnímu úřadu za doklady prokazující, že jde nezpochybnitelně o majetek státu a 4 % z administrativní ceny stanovené znaleckým posudkem včetně zaokrouhlení, tj. celkem 20.000,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, do vlastnictví Karlovarského kraje
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 23.02.2015

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


55. Zrušení usnesení č. RK 1102/11/13 ze dne 04.11.2013 - Bezúplatné nabytí nemovitosti 
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 4000/1 v k.ú. Žlutice a schválení dle nové žádosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1213/11/14

- zrušuje usnesení  č. RK 1102/11/13 ze dne 04.11.2013

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 4000/1 o výměře 172 m2 a pozemku p.p.č. 1350/2 o výměře 505 m2 v k.ú. a obci Žlutice formou darovací smlouvy mezi městem Žlutice, se sídlem Velké náměstí 144, PSČ 364 52, Žlutice, 
IČO 00255181 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví města Žlutice do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 23.03.2015

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


56. Zrušení usnesení č. RK 1202/11/13 ze dne 18.11.2013 – prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – pozemku st.p.č. 2/1, jehož součástí je  budova bez čp/če v k.ú. Dolní Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1214/11/14

- zrušuje usnesení č. RK 1202/11/13 ze dne 18.11.2013

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušení usnesení č. ZK 420/12/13 ze dne 12.12.2013

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


57. Nabídka na odkoupení garáže bez čp/če, která je součástí pozemku st.p.č. 7403 v k.ú. Cheb, 
v majetku Karlovarského kraje. Zrušení usnesení č. RK 62/01/11 ze dne 24.01.2011 – prodej garáže bez čp/če, která je součástí pozemku st.p.č. 7403 v k.ú. Cheb.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1215/11/14

- schvaluje zamítnutí nabídky pana Jakuba Hrnčíře, ze dne 18.09.2014, na odkoupení garáže bez čp/če, která je součástí pozemku st.p.č. 7403, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2 v k.ú. Cheb, v majetku Karlovarského kraje, za cenu ve výši 46.820,-- Kč

- zrušuje usnesení č. RK 62/01/11 ze dne 24.01.2011

Termín kontroly: 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


58. 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 1216/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21415, pozemek p.p.č. 1529/8 v k.ú. Starý Hrozňatov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 460-6227/2014 ze dne 19.02.2014 (umístění inženýrských sítí – distribuční vedení kNN), 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/2114, pozemek p.p.č. 1165/1 v k.ú. Úšovice ve prospěch společnosti ČD - Telematika a.s., dle geometrického plánu č. 1979-19/2013 ze dne 22.11.2013 (umístění inženýrských sítí – optický kabel), 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. II/606, pozemek p.p.č. 242/1 v k.ú. Cheb ve prospěch společnosti ČD - Telematika a.s., dle geometrického plánu č. 4702-25/2013 ze dne 23.12.2013 (umístění inženýrských sítí – optický kabel), 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/21217, pozemek p.p.č. 442/2 v k.ú. Horní Ves u Třebeně ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 124-1697/2013 ze dne 19.04.2013 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), 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/21226, pozemek p.p.č. 270/1 v k.ú. Hradiště u Chebu, ve prospěch 
Ing. Zdeňky Povondrové, trvale bytem Tršnická 19, 350 02 Cheb, dle geometrického plánu č. 599-82/2014 ze dne 04.08.2014 (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/22213, pozemek p.č. 150/1 v k.ú. Andělská Hora, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 623-6354/2011 ze dne 14.06.2011 (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/2238, pozemek p.p.č. 2039/1 v k.ú. Krásný Les, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 327-361/2013 ze dne 18.09.2013 (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 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: 23.03.2015

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


59. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
k p.p.č. 2499, k.ú. Karlovy Vary ve prospěch společnosti SITEL, spol. s r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1217/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 2499, k.ú. Karlovy Vary, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro podzemní vedení veřejné komunikační sítě ve prospěch společnosti SITEL, spol. s r.o., se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 150 00, IČO 44797320, a to za jednorázovou úhradu 1.000,-- Kč s připočtením DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě pro uložení vedení veřejné komunikační sítě mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary (jako stranou povinnou) a společností SITEL, spol. s r.o., 
se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 150 00, IČO 44797320 (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 09.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 




60. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 351/1, 399/1, 399/2, 399/3, k.ú. Olšová Vrata, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1218/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností O2 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, zastoupenou společností Šindy a.s., IČO 24126039 (jako stranou oprávněnou), a to k dotčeným p.p.č. 351/1; 399/1; 399/2; 399/3, k.ú. Olšová Vrata, za úhradu 
dle znaleckého posudku ve výši 6.006,44 Kč s DPH

Termín kontroly: 09.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


61. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k  p.p.č. 169/1 a č. 2700, 
k.ú. Cheb ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1219/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 169/1 a č. 2700, k.ú. Cheb, pro plynovodní přípojku, mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností RWE GasNet, s.r.o. 
IČO 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu ve výši 11.172,-- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 09.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


62. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k  p.p.č. 3250/53, k.ú. Aš, 
ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1220/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3250/53, k.ú. Aš pro přeložku plynovodu 
mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. (jako stranou oprávněnou), 
a to za jednorázovou úhradu ve výši 500,-- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 23.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 





63. Smlouva o právu stavby „Výstavba nové HTS na LKKV“, Karlovy Vary, Olšová Vrata 
ve prospěch Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1221/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o právu stavby „Výstavba nového objektu HTS na LKKV“, Karlovy Vary, Olšová Vrata, mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem nemovitostí) a společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. (jako stavebníkem)

Termín kontroly: 23.03.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


64. Schválení nájemní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného - pozemek p.p.č. 6850 a pozemek st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


65. Likvidace movitých věcí Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1222/11/14

- souhlasí s úplnou fyzickou ekologickou likvidací dvaceti osmi kusů movitých věcí ve správě pěti příspěvkových organizací, a to Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Středního odborného učiliště Toužim, Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, Sociální služby, příspěvková organizace a Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací MUDr. Romanu Sýkorovi, Ph.D., řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Ing. Richardu Nykodymovi, řediteli Středního odborného učiliště Toužim, Mgr. Miloslavu Pelcovi, řediteli Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, Mgr. Jiřímu Hrubému, řediteli Sociálních služeb, příspěvková organizace 
a Mgr. Marcelu Fišerovi Ph.D., řediteli Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace, zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitých věcí, dle návrhu

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Richard Nykodym, ředitel příspěvkové organizace Středního odborného učiliště Toužim
Mgr. Miloslav Pelc, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně
Mgr. Jiří Hrubý, ředitel Sociálních služeb, příspěvková organizace
Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace





66. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 192/1 v k.ú. Habartov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1223/11/14

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 192/1 v k.ú. Habartov, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dřevin a zajištění bezpečnosti osob a vozidel pohybujících se po silniční komunikaci v okolí dřevin a přilehlé zahrádky ve vlastnictví soukromé osoby 
s tím, že případné kácení žadatelem bude provedeno za dodržení bezpečnostních podmínek včetně odstranění viditelné části pařezu a žadatel zajistí vydání rozhodnutí o zvláštním užívání příslušného silničního správního úřadu

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty žadateli, tj. panu Petru Novákovi, bytem Březová, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou náhradní výsadbu

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

Termín kontroly: 26.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


67. Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1224/11/14

- schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích

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


68. Dodatek č. 2 pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1225/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dodatek č. 2 pravidel 
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství

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


69a. Smlouva o přijetí nadačního příspěvku č. ZCE 24_14

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1226/11/14

- schvaluje Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku č. ZCE 24_14 mezi Karlovarským krajem 
a Nadací ČEZ k úhradě nákladů na projekt s názvem "Machři roku v Karlovarském kraji" z grantového řízení Podpora regionů v částce 935.000,-- Kč dle návrhu
- bere na vědomí přijetí nadačního příspěvku Nadace ČEZ k úhradě nákladů na projekt s názvem "Machři roku v Karlovarském kraji" z grantového řízení Podpora regionů v částce 935.000,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení přijetí nadačního příspěvku Nadace ČEZ k úhradě nákladů na projekt s názvem "Machři roku v Karlovarském kraji" z grantového řízení Podpora regionů v částce 935.000,-- Kč do rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 09.02.2015

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


69b. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem na zpracování auditní zprávy ve věci nadačních příspěvků od Nadace ČEZ

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1227/11/14

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 01/2014 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" na zpracování auditů použití finančních příspěvků od Nadace ČEZ

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré kroky související se zpracováním auditů

Termín kontroly: 09.03.2015

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


69c. Vnitřní pravidla pro publikování příspěvků v rubrice Názory Krajských listů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1228/11/14

- souhlasí s Vnitřními pravidly pro publikování příspěvků v rubrice Názory Krajských listů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 26.01.2015

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


69d. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na financování správu nemovitosti Císařské lázně Karlovy Vary na rok 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1229/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na financování správy nemovitosti Císařské lázně Karlovy Vary na rok 2015 ve výši 550.000,-- Kč
- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit smlouvu o dotaci, předložit hejtmanovi k podpisu a zajistit další úkony ze smlouvy vyplývající

Termín kontroly: 23.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Lukáš Siřínek, ředitel Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary


69e. Záměr kraje prodat nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje – STL plynovod 
a plynovodní přípojka v k.ú. Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1230/11/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat STL plynovod DN 90 v délce 154 m a plynovodní přípojku DN 40 v délce 4 m v k.ú. Dvory formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající 
na straně jedné) a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČO 27295567 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 592.040,90 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 majetku společnosti RWE GasNet, s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej STL plynovodu DN 90 v délce 154 m a plynovodní přípojky DN 40 v délce 4 m v k.ú. Dvory, formou kupní smlouvy 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO 27295567 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 592.040,90 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 majetku společnosti RWE GasNet, s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 12.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace


69f. Dopady změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů na příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1231/11/14

- bere na vědomí informace o dopadech změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, na příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

- ukládá ekonomickém odboru prověřit potřebu navýšení provozních příspěvků zřizovaným příspěvkovým organizacím na rok 2015 v souvislosti s dopady změn nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
a s ohledem na výsledky hospodaření k 31.12.2014

- ukládá hejtmanovi zintenzivnit jednání s Vládou ČR pro příští roky na zvýšení příspěvku na správu státní správy

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


