Usnesení ze 43. jednání RKK dne 24.11.2014

24.11.2014		Strana 1 (celkem 36)

	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 43. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 24. listopadu 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:32 do 9:36 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Ing. Valjentová, JUDr. Havel (od 8:33 hod.), Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš (od 8:35 hod.), pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Přizváni:		Mgr. Pavlíková
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva 
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová	
	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.11.2014
RK 1233/11/14
2.
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.12.2014
RK 1234/11/14
3.
Dodatek č. 3 smlouvy o úvěru na "Zajištění financování projektů podporovaných 
z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje"
RK 1235/11/14
4.
Rozpočtové změny
RK 1236/11/14
5.
Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2015 – 2017 
RK 1237/11/14
6.
Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2015 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
RK 1238/11/14
7.
Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2014
RK 1239/11/14
8.
Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2014 
do 30.9.2014
RK 1240/11/14
9.
Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje
RK 1241/11/14
10.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku
RK 1242/11/14
11.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
RK 1243/11/14
12.
Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

RK 1244/11/14
13.
Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary
RK 1245/11/14
14.
Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu
RK 1246/11/14
15.
Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - v souvislosti s přípravou projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech“ na vybudování skladových prostor v objektu G
RK 1247/11/14
16.
Schválení výsledku zadávacího řízení a smlouvy na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí – technický dozor investora “
RK 1248/11/14
17.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – Dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. KK 00124/2012-00
RK 1249/11/14
18.
Žádost Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, IČO 69978883, sídlem Jana A. Komenského 540/7, Kynšperk nad Ohří, 
PSČ 357 51, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
RK 1250/11/14
19.
Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán oprav a údržby na rok 2014 – Změna č. 1, plán investic na rok 2014 – Změna č. 2
RK 1251/11/14
20.
Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou Sadov, Bor – napojení na kanalizační síť Karlovy Vary, v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje
RK 1252/11/14
21.
Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání finančních prostředků z IOP - Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 1. etapa - informace o projektu 
RK 1253/11/14
22.
Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2015
RK 1254/11/14
23.
Zpráva o průběžném plnění projektu „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“
RK 1255/11/14
24.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb (dostavba nemocnice Cheb – pavilon „B“)
RK 1256/11/14
25.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka silniční ambulance pro transport nedonošených a patologických novorozenců“
RK 1257/11/14
26.
Snížení kapacity lůžek Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace
RK 1258/11/14
27.
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2014
RK 1259/11/14
28.
Finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol v Karlovarském kraji
RK 1260/11/14
29.
Informace k realizaci projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 
RK 1261/11/14
30.
Schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: "ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů"
RK 1262/11/14
31.
Výjimka ze Stipendijního programu Karlovarského kraje pro akademický rok 2014/2015
RK 1263/11/14
32.
Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
RK 1264/11/14
33.
Změna platu ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš
RK 1265/11/14
34.
Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1266/11/14
35.
Změna usnesení rady kraje č. RK 1140/10/14 ze dne 20. října 2014 - Jmenování členů školských rad zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1267/11/14
36.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Realizace Nové expozice Muzea Karlovy Vary"
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 1268/11/14
37.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Stavební úpravy pro novou expozici Muzea Karlovy Vary"
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 1269/11/14
38.
Schválení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Retromuseum - nová expozice 
a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově"
RK 1270/11/14
39.
Souhlas s pokácením 2 ks dřevin  rostoucích na pozemku st.p.č. 966/11 
v k.ú. Mariánské Lázně
RK 1271/11/14
40.
Souhlas s pokácením 9 ks dřevin  rostoucích na pozemku p.p.č.89/2
v k.ú. Úšovice
RK 1272/11/14
41.
Nabídka na odkoupení pozemku p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice, v majetku Karlovarského kraje
RK 1273/11/14
42.
Pojištění prokazatelné finanční ztráty z havarijního pojištění u operativního leasingu vozidel
RK 1274/11/14
43.
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
RK 1275/11/14
44.
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
RK 1276/11/14
45a
Rozpočtové změny č. 421 - 425/2014
RK 1277/11/14
45b
- Schválení dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele projekt „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce (Nestůj a pojď)„ mezi Karlovarským krajem a zaměstnavatelem
- Schválení dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele projekt „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ mezi Karlovarským krajem a zaměstnavatelem
RK 1278/11/14
45c
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš
RK 1279/11/14
45d
Tisková oprava usnesení č. RK 1167/11/14 - Žádost pana Pavla Lučana 
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
RK 1280/11/14
45e
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí"
RK 1281/11/14
45f
Změna usnesení rady kraje č. RK 1203/11/14 ze dne 10. listopadu 2014 - Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům a stanovení platu zástupci ředitele této příspěvkové organizace 
RK 1282/11/14



PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman
Karlovarského kraje

JUDr. Václav Sloup v. r.
ověřovatel
    

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- Bohuslavu Hajskou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


Rozšíření programu o:

bod č. 45a) Rozpočtové změny č. 421 - 425/2014

  bod č. 45b)  - Schválení dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele projekt „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce (Nestůj a pojď)„ mezi Karlovarským krajem a zaměstnavatelem
                     - Schválení dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele projekt „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ mezi Karlovarským krajem 
a zaměstnavatelem

bod č. 45c) Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš

  bod č. 45d) Tisková oprava usnesení č. RK 1167/11/14 - Žádost pana Pavla Lučana o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

bod č. 45e) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí"

bod č. 45f) Změna usnesení rady kraje č. RK 1203/11/14 ze dne 10. listopadu 2014 - Výsledek  kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům a stanovení platu zástupci ředitele této příspěvkové organizace


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.11.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1233/11/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 24.11.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

 
2. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.12.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1234/11/14

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 11.12.2014:

A. Volba návrhové komise
B. Volba ověřovatelů zápisu
C. Schválení programu jednání
	
1.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 11.12.2014
2.	Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014 - zvýšení 
3.	Závěrečná zpráva včetně vyúčtování k projektům z OP LZZ "Aplikace modelu CAF 2006",
 	"SOVA" a "Zhodnocení stavu systému řízení LZ"
4.	Vnitřní pravidla pro publikování příspěvků v rubrice Názory Krajských listů
5.	Dodatek č. 3 smlouvy o úvěru na "Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU
            a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje"
6.	Rozpočtové změny č. 347, 370, 402-407, 418-420
7.	Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 - 2017
8.	Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2015
9.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2014
10.	Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji
11.	Náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
12.	Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Revitalizace nemocnice v Sokolově,
            Slovenská ul. 545, Sokolov-Stavební úpravy 3. NP pavilonu D-oddělení ODN"
13.	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"
14.	Žádost pana Pavla Lučana o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
15.	Žádost obce Oloví o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové
 	kázně
16.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2015
17.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru 
	regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2015
18.	Aktualizace Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
a provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu 2007 - 2013
19.	Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary
20.	Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery –           změna pravidel č. 3
21.	Program obnovy venkova - aktualizace pravidel
22.	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
23.	Informace o výsledku realizace projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti 
            přeshraniční spolupráce v česko-bavorském pohraničí“
24.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na doznačení lyžařských běžeckých tras
            v Karlovarském kraji v roce 2014 - 2015
25.	Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence 	kriminality v roce 2015
26.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 	rodiny v roce 2015
27.	Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 
v roce 2015
28.	Žádost Karlovarského kraje o poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
na rok 2015 na zajištění poskytování sociálních služeb
29.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví zřizovaných 	Karlovarským krajem
30.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb (dostavba nemocnice Cheb 
            – pavilon „B“)
31.	Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2014 	do 31. října 2014

32.	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2014 - stav 
            k 5. listopadu 2014
33.	Správní řízení vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné 
zakázky „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov"
34.	Rozhodnutí o posečkání s úhradou daně a platební výměr na penále k projektu Inovace 
školského portálu Karlovarského kraje
35.	Rozhodnutí o posečkání s úhradou daně a platební výměr na penále k projektu Krajské
vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
36.	Rozhodnutí o posečkání s úhradou daně a platební výměr na penále k projektu
Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách
37.	Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
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
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
40.	Výjimka ze Stipendijního programu Karlovarského kraje pro akademický rok 2014/2015
41.	Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na financování správy 
	nemovitosti Císařské lázně Karlovy Vary na rok 2015
42.	Zapojení Karlovarského kraje do projektu 700. výročí narození Karla IV. 
43.	Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace  
            Karlovarského 	kraje
44.	Revokace usnesení č. ZK 300/09/14 Projekt "Retromuseum - nová expozice a depozitáře 
            Galerie 	výtvarného umění v Chebu v sousední budově"
	- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj 			cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
	- finanční krytí projektu
	- jmenování vedoucího projektu
	- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné  
            fáze projektu 
45.	Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 4000/1 
            a 1350/2 v k.ú. Žlutice 
46.	Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 2137/5 a 3550/2 v k.ú. Aš z majetku Karlovarského
            kraje do majetku města Aš a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 3571/4 v k.ú. Aš 
	z majetku města Aš do majetku Karlovarského kraje 
47.	Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.p.č. 3571/29 
             v k.ú. Aš, pozemky p.p.č. 820/5, 820/6, 820/7, 820/8, 820/9, 820/10 a 820/12 v k.ú. Mokřiny 
	a pozemky p.p.č. 255/4, 257/6, 329/9, 329/14, 400/2, 400/5, 400/15, 400/16, 400/17 a 400/18 
            v k.ú. Nový Žďár
48.	Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.p.č. 422/1 
	v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, pozemky p.p.č. 387 a 392 v k.ú. Vykmanov u Ostrova, most 
            ev.č. 0242-1 a stavba silnice č. III/0242
49.	Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 6623/1 
	v k.ú. Kraslice - 1
50.	Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 6623/1 
            v k.ú. Kraslice - 2
51.	Prodej nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – STL plynovod a plynovodní přípojka 
	v k.ú. Dvory
52.	Schválení uzavření 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
53.	Smlouva o právu stavby „Výstavba nové HTS na LKKV“, Karlovy Vary, Olšová Vrata, 
            ve prospěch Letiště Karlovy Vary s.r.o.

54.     Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést      stavbu k p.p.č. 1072/6, k.ú. Aš, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
55.	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.
56.	Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k p.p.č. 224/552, 
            k.ú. Ostrov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
57.	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.
58.	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.
59.	Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 3250/53, k.ú. Aš, 
            ve prospěch RWE GasNet, s.r.o.
60.	Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 108/3 
            v k.ú. Studánka u Aše
61.	Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 314/4 
            v k.ú. Velichov
62.	Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 981/3 
            v k.ú. Studenec u Oloví
63.	Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 4022/7,       4022/8, 4022/9, 4023/2 a 4023/3 v k.ú. Sokolov
64.	Zrušení usnesení č. ZK 420/12/13 ze dne 12.12.2013 – 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
65.	Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
            do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
66.	Dodatek č. 2 pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
	z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství
67.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 6.10.2014 do 10.11.2014
68.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
69.	Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
70.	Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
71.	Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
72.	Zpráva Finančního výboru
73.	Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
74.	Zpráva Kontrolního výboru
75.	Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
76.	Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

77.	Různé

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


3. Dodatek č. 3 smlouvy o úvěru na "Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU 
a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1235/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření dodatku č. 3 smlouvy o úvěru registrační číslo 7290007010329 mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou, a.s.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit vedoucí ekonomického odboru realizací úhrady mimořádné splátky jistiny


Termín kontroly: 26.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1236/11/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 408/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 289.616,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování geometrických plánů cyklostezky Kynšperk - Sokolov ve výši 240.006,-- Kč a na upgrade nástrojů software Spirit ÚAP pro Územně analytické podklady 2014 Karlovarského kraje ve výši 49.610,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 409/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 v celkové částce ± 135.800,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslová škola Ostrov na zajištění výuky a výcviku včetně získání řidičského oprávnění v autoškole, která je součástí učebních osnov oboru automechanik, autoelektrikář a silniční doprava.

Rozpočtovou změnu č. 410/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 140.000,-- Kč  a zároveň navýšení příjmů a výdajů 
ve výši 100.000,-- Kč zapojením do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje – příspěvky cizím subjektům vráceného příspěvku v této výši poskytnutého obci Oloví v rámci Programu obnovy venkova z důvodu poskytnutí příspěvku ve výši 240.000,-- Kč Klubu českých turistů na doznačení lyžařských běžeckých tras.

Rozpočtovou změnu č. 411/2014
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ±  20.000,-- Kč. Jedná 
se o neinvestiční příspěvek pro organizaci Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.  na akci „Křesadlo 2014“.

Rozpočtovou změnu č. 412/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  24.000,-- Kč. Jedná se o navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, příspěvková organizace (Kynšperk nad Ohří) ve výši 24.000,-- Kč a zároveň navýšení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizaci ve výši 24.000,-- Kč, protože skutečné odpisy budou vyšší o tuto částku z důvodu realizace investičních akcí v roce 2014 a v souvislosti se zařazením těchto akcí 
do majetku.

Rozpočtovou změnu č. 413/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 v celkové částce ± 129.148,-- Kč. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov na úhradu lékařských prohlídek žáků.

Rozpočtovou změnu č. 414/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 409.312,--Kč v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvky 
pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství na úhradu testů přijímacích zkoušek 
na střední školu – testy SCIO (rozdělení finančních prostředků je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 415/2014
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 270.000,-- Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jde
o zajištění neinvestičních finančních prostředků na pokrytí výdajů souvisejících s tvorbou propagačního materiálu pro čínský trh.

Rozpočtovou změnu č. 416/2014
- změna charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční ve výši  ± 100.793,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství, kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku městu Cheb na pořízení povodňového plánu 

Rozpočtovou změnu č. 417/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 5.421.956,-- Kč. Jedná se o posílení finančních prostředků 
po 2. úpravě rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2014 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce - 5.421.956,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce + 5.421.956,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 418/2014
- zapojení daňových příjmů nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2014 ve výši 90.000.000,-- Kč 
na mimořádnou úhradu splátky úvěru (1,3 mld. Kč) v roce 2014

Rozpočtovou změnu č. 419/2014
- přesun rozpočtových prostředků z odboru ekonomického do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 606.000,-- Kč na posílení položek na platy zaměstnanců v pracovním poměru a povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, všeobecné zdravotní pojištění a povinné odvody na úrazové pojištění, a to na základě změny nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, spočívající mimo jiné i v nárůstu výše platových tarifů

Rozpočtovou změnu č. 420/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 935.000,-- Kč z titulu přijetí daru od Nadace ČEZ. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akce „Machr roku“, tj. projektu na podporu českého odborného školství „Celostátní setkání učňovské mládeže“, v jehož rámci budou vyhlášeny ceny 
pro nejlepší studenty učebních oborů, s cílem propagovat regionální i celorepublikové odborné školství. Akce byla předfinancována z finančních prostředků převedených z rozpočtu odboru kancelář hejtmana 
a vnějších vztahů ve výši 750.000,-- Kč a z finančních prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 185.000,-- Kč (schváleno usnesením č. RK 781/08/14 ze dne 4.8.2014 – rozpočtová změna č. 268/2014) a finanční prostředky byly vyposlány 16.10.2014 firmě Česká hlava Promo, s.r.o. se sídlem Mstětice 34, 250 91 Zeleneč, která na základě příkazní smlouvy akci připravovala.

Termín kontroly: 12.01.2015

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

5. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2015 – 2017 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1237/11/14

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 – 2017

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2015 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1238/11/14

- bere na vědomí Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2015 včetně finančního vztahu kraje 
ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR a

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje


•	schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:


I.	Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

	úhrn příjmů Karlovarského kraje	4 649 544 tis. Kč 
	financování   	                                            80 000 tis. Kč
	úhrn výdajů Karlovarského kraje 	4 723 364 tis. Kč 
	splátka jistiny úvěru	                             111 020 tis. Kč
	splátka návratné fin.výpomoci MF ČR	      41 200 tis. Kč
	výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:


Odbor
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

Příspěvkové organizace
Příspěvkové organizace
Výdaje celkem




provozní příspěvek
investiční příspěvek


Zastupitelstvo
39 383




39 383


z toho






Návštěva prezidenta republiky
350



350

Kulatý stůl k zaměstnanosti
100



100

600 let výročí - Jan Hus
350



350

Kancelář ředitele úřadu
167 128



167 128

Vnitřních záležitostí
23 170
850


24 020

Regionálního rozvoje
1 600
1 900
11 700

15 200

Dopravy a silničního hospodářství
573 049

129 228
62 000
764 277

Životního prostředí
a zemědělství
8 910
2 000


10 910

Kultury, památkové péče, lázeňství a CR
13 280

82 716
7 300
103 296

Sociálních věcí
3 210

23 233
10 000
36 443

Zdravotnictví
20 215

157 819
10 000
188 034

Školství, mládeže
a tělovýchovy
2 220 420

199 000
33 762
2 453 182

Investic a grantových schémat
2 000
60 000


62 000

z toho






Nemocnice Sokolov -stavební úpravy 4.NP pavilonu E-odd. gynekologicko-porodnické

26 000*


26 000*


Nemocnice Sokolov-stavební úpravy 3.NP pavilonu D-odd. dlouhodobě nemocných

22 000*




22 000*


Nemocnice Sokolov-stavební úpravy 3.NP pavilonu E-odd. gynekologicko-porodnické-výměna výtahu

2 000*



2 000*


Bezpečnosti a krizového řízení
1 950



1 950

Projektového řízení 
a informatiky
14 695
9 130


23 825

Správa majetku
3 000
1 600


4 600

Ekonomický
32 875
5 000


37 875

Správních agend a KŽÚ
300



300

Legislativní a právní
7 665



7 665

Příspěvky cizím subjektům dle jednotlivých odborů






Zastupitelstvo
2 400



2 400

v tom příspěvek






Asociace krajů
900



900

1/2 marathon Karlovy Vary
400



400

1/4 marathon Sokolov
100



100

Letecký den Cheb
100



100

Regionálního rozvoje
24 376
10 037


34 413

v tom příspěvek






Reg. rada regionu soudržnosti SZ

1 351
7 437


8 788

Dopravy a silničního hospodářství
352



352

Životního prostředí 
a zemědělství
13 145
5 800


18 945

Kultury, památkové péče, lázeňství a CR
27 760



27 760

v tom příspěvek







Regionální funkce knihoven - Sokolov
996



996

Regionální funkce knihoven - Cheb
860



860

Mezinárodní filmový festival
4 000



4 000

Chopinův festival Mariánské Lázně
250



250

Jazzfest Karlovy Vary
115



115

Festival uprostřed Evropy
290



290

Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka
200



200

Karlovarský folklorní festival
70



70

Mariánský podzim
40



40

Chebské dvorky
150



150

Císařské lázně z.s.p.o.
1 300



1 300

Císařské lázně z.s.p.o. správa nemovitostí
550



550

Tourfilm Karlovy Vary
200



200

DFF Ostrov
130



130

Valdštejnské slavnosti
93



93

Obnova objektů lázeňského areálu v Kyselce
350



350

Montanregion Krušné hory-Erzgebirge o.p.s.
750



750

CCB o.p.s. (Carlsbad convention Bureau)
50



50

Balneologický institut Karlovy Vary o.p.s.
150



150

Klub českých turistů z.s.
150



150

Sociálních věcí
13 500



13 500

Zdravotnictví
900



900

Školství, mládeže 
a tělovýchovy
17 345



17 345

v tom příspěvek






Podpora mládež.hokeje HC Energie Karlovy Vary s.r.o.
4 000



4 000

Podpora mládež.kopané FC Baník Sokolov a.s.
1 000



1 000

Podpora mládež.volejbalu VK Karlovarsko z.s.
750



750

Policie ČR, kraj.ředitelství (projekt Ajax)
200 



200

Bezpečnosti a krizového řízení
2 680
2 800


5 480

v tom příspěvek






Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
950
1 800


2 750

Záchranný kruh
530



530

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
200



200

Provozní náklady projektů EU






Dopravy a silničního hospodářství
769



769

Životního prostředí 
a zemědělství
150



150

Kultury, památkové péče, lázeňství a CR
20



20

Sociálních věcí
17 642



17 642

Zdravotnictví
1 000



1 000

Školství, mládeže 
a tělovýchovy
1 400



1 400

Projektového řízení 
a informatiky
11 629



11 629

Správa majetku
1 290



1 290

Projekty EU (PRK) dle jednotlivých odborů






Regionálního rozvoje
184



184

Dopravy a silničního hospodářství
590



590

Životního prostředí 
a zemědělství
31 253



31 253

Kultury, památkové péče, lázeňství a CR
74 300



74 300

Sociálních věcí
47 500



47 500

Zdravotnictví
120 000



120 000

Školství, mládeže
a tělovýchovy
29 826



29 826

Investic a grantových schémat
172 408



172 408


* - výše rozpočtovaných prostředků je limitní, úhrada bude provedena maximálně do výše cen, které vyjdou z výběrových řízení




II. Přesuny 

	mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v komentáři k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2015 
	v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň mezi běžnými či kapitálovými výdaji téže kapitoly jsou
v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v komentáři k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2015
	v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji (kromě přesunů v souvislosti
s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč
	mezi kapitolami (odbory) (kromě přesunů v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU a kromě převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč
	mezi kapitolami (odbory) v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU z důvodu přesunu finančních prostředků na úhradu mzdových, cestovních a dalších výdajů, 
které souvisejí s realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU, budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje
	mezi kapitolami (odbory) v souvislosti s převodem finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, schvalovanými Radou Karlovarského kraje (dle §59 
odst. (1) písm.i) zákona č. 129/2000 Sb, o krajích, ve znění pozdějších předpisů)
	přijetí dotací ze státního rozpočtu bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními. K těmto Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje 
	jednorázové zapojení daňového přijmu „daně z příjmu právnických osob hrazené krajem“ 
z důvodu správného a včasného zaúčtování tohoto daňového přijmu, bude provedeno rozpočtovým opatřením. K provedení tohoto rozpočtového opatření Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje 
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje
	zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu Karlovarského kraje bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními, která jsou vyhrazena Zastupitelstvu Karlovarského kraje
	zapojování financování z fondu budoucnosti, fondu rezerv a rozvoje a fondu řízení likvidity nad rámec schváleného rozpočtu bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními, která jsou vyhrazena Zastupitelstvu Karlovarského kraje
	přesuny finančních prostředků převyšující v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními, která jsou vyhrazena Zastupitelstvu Karlovarského kraje.
·	s výjimkou zapojování dotací z veřejných rozpočtů do rozpočtu Karlovarského kraje 
·	s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů v rámci schváleného rozpočtu kraje
·	s výjimkou převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle §59 odst.(1) písm.i) zákona č. 129/2000 Sb, 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů)
·	s výjimkou jednorázového zapojení daňového přijmu „daně z příjmu právnických osob hrazené krajem“ 




III.	Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 
	
o	k rozpočtům obcí v celkové výši 	   233 143 tis. Kč

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových změn takto:

I.	Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů, státních fondů ČR Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti.

II.	Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč,
-	s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů v rámci schváleného rozpočtu kraje
	s výjimkou převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené      příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle §59 odst.(1) písm.i) zákona č. 129/2000 Sb, o krajích,   ve znění pozdějších předpisů). 
	  s výjimkou jednorázového zapojení daňového přijmu „daně z příjmu právnických
osob hrazené krajem“, v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících
s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů.


III.	Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací, a to 
z rozpočtové rezervy, kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč

IV.	Ostatní rozpočtové změny neuvedené v bodech I. – III. jsou vyhrazeny Zastupitelstvu Karlovarského kraje. Jedná se o:
-	rozpočtové změny týkající se zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu Karlovarského kraje, 
-	rozpočtové změny týkající se zapojování financování z fondu budoucnosti, fondu rezerv a rozvoje a fondu řízení likvidity nad rámec schváleného rozpočtu,
-	 rozpočtové změny, kterými se provádí přesun finančních prostředků převyšující v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč, 
-	s výjimkou zapojování dotací z veřejných rozpočtů do rozpočtu Karlovarského kraje 
-	s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů v rámci schváleného rozpočtu kraje  
-	s výjimkou převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle §59 odst.(1) písm.i) zákona č. 129/2000 Sb, 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů)
-	s výjimkou jednorázového zapojení daňového přijmu „daně z příjmu právnických osob hrazené krajem“ 
Dále je Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhrazeno provádět veškeré změny vyhrazené zastupitelstvu kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

- ukládá 
a)	Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje a příspěvkové organizace Karlovarského kraje
b)	Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést podrobný rozpis celkových výdajů jednotlivých kapitol (odborů) dle jednotlivých položek rozpočtové skladby
c)	Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání
d)	Hejtmanovi Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 26.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1239/11/14

- bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.9.2014:

·	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem
·	2 příspěvkové organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařily se ziskem
·	13 příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí hospodařilo se ziskem
·	7 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
·	2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
·	40 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 3 organizace vykázaly ztrátu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření k 31.12.2014 nebyly záporné:

·	Střední lesnická škola Žlutice
·	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
·	Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

- bere na vědomí mezitímní závěrky příspěvkových organizací sestavené k 30.9.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2014 do 30.9.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1240/11/14

- bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1 - 9/2014

Důvodová zpráva: Plnění rozpočtových příjmů Karlovarského kraje ke dni 30.9.2014
                              Čerpání rozpočtových výdajů Karlovarského kraje ke dni 30.9.2014

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





9. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1241/11/14
- souhlasí s prominutím promlčených a nedobytných pohledávek uvedených příspěvkových organizací Karlovarského kraje za podmínky, že jejich prominutí neovlivní plánovaný výsledek hospodaření za rok 2014:

1.	příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
	- pohledávky ve výši 95.042,80 Kč

2.	příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Hranicích
	- pohledávky ve výši 98.541,50 Kč

3.	příspěvkové organizaci Sociální služby
	- pohledávky ve výši 99.129,-- Kč

4.	příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK"
	- pohledávky ve výši 57.607,-- Kč

5.	příspěvkové organizaci Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu
	- pohledávky ve výši 39.047,-- Kč

6.	příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče Nejdek
	- pohledávky ve výši 59.510,-- Kč

7.	příspěvkové organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let
	- pohledávky ve výši 73.498,-- Kč

8.	příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
	- pohledávky ve výši 3.256.109,95 Kč

9.	příspěvkové organizaci Dětský domov Mariánské Lázně
	- pohledávky ve výši 41.067,-- Kč

10.	příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Josefa Labitzského Bečov nad Teplou
	- pohledávku ve výši 1.500,-- Kč

11.	příspěvkové organizaci Dětský domov Plesná
	- pohledávky ve výši 302.435,-- Kč

12.	příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
	- pohledávky ve výši 71.132,-- Kč

13.	příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
	- pohledávky ve výši 21.552,81 Kč

14.	příspěvkové organizaci Odborné učiliště Horní Slavkov
	- pohledávky ve výši 8.600,-- Kč

15.	příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Ostrov
	- pohledávky ve výši 107.907,-- Kč

16.	příspěvkové organizaci Střední odborné učiliště Toužim
	- pohledávky ve výši 146.734,94 Kč
17.	příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
	- pohledávky ve výši 84.841,49 Kč	

18.	příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
	- pohledávky ve výši 231.829,-- Kč

19.	příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov
	- pohledávku ve výši 6.889,-- Kč

20.	příspěvkové organizaci Dětský domov Aš
	- pohledávky ve výši 158.208,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


10. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1242/11/14

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku v celkové výši 70.000,-- Kč na nákup sporáku do kuchyně

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku ve výši 70.000,-- Kč na nákup sporáku do kuchyně

Zodpovídá:
JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace


11. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1243/11/14

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov ve výši 150.000,-- Kč na výměnu dveří v budově SO704

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


12. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1244/11/14

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu ve výši 314.000,-- Kč příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek ze schválené akce Projektová dokumentace na regulaci otopného systému, výměnu oken a zateplení obvodového pláště SOŠ a SOU Nejdek, Závodu míru 144, Karlovy Vary na nové akce pod názvem:
- Projektová příprava opravy a modernizace sociálních zařízení SOŠ a SOU Nejdek pro žáky 
- Energetická úsporná opatření a energetický audit objektů SOŠ a SOU Nejdek

Zodpovídá:
Mgr. Josef Dvořáček , ředitel p.o. SOŠ a SOU Nejdek


13. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1245/11/14

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu ve výši 72.035,-- Kč příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary ze schválené akce "Připojení na pult centrální ochrany" na akci "Oprava střech v tělocvičnách"

Zodpovídá:
Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel příspěvkové organizace Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary


14. Změna účelu použití schválené dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1246/11/14

- schvaluje změnu účelu použití schválené dotace do investičního fondu ve výši 100.000,-- Kč příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Chebu ze schválené akce "Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany" na akci " Nákup výtvarných děl - akviziční činnost"

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


15. Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. - 
v souvislosti s přípravou projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ 
na vybudování skladových prostor v objektu G

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1247/11/14

- projednala návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na akci „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech - vybudování skladových prostor 
v objektu G“

- schvaluje smlouvu mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. – na akci „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech - vybudování skladových prostor v objektu G“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem výše uvedené smlouvy

Termín kontroly: 09.02.2015

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


16. Schválení výsledku zadávacího řízení a smlouvy na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí – technický dozor investora “

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1248/11/14

- schvaluje vyloučení uchazeče FRU – Consult s.r.o. z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí – technický dozor investora (TDI)“ 
z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Lineární urychlovač pro nemocnici 
v Chebu – přístavba zázemí – technický dozor investora (TDI)“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče INVESTON s.r.o. s nabídkovou cenou 335.000,-- Kč bez DPH (tj. 405.350,-- Kč včetně DPH).

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností INVESTON s.r.o. s nabídkovou cenou 335.000,-- Kč bez DPH (tj. 405.350,-- Kč včetně DPH)

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže společností INVESTON s.r.o. s nabídkovou cenou 335.000,-- Kč bez DPH (tj. 405.350,-- Kč včetně DPH)

Zodpovídá:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


17. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – Dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci grantového projektu evid. č. KK 00124/2012-00

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1249/11/14

- schvaluje znění dodatku č. 2, kterým se upravuje smlouva o realizaci grantového projektu evid. č. KK 00124/2012-00 v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.19 Rovné příležitosti dětí a žáků 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uzavřená mezi Karlovarským krajem a příjemcem Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace

- schvaluje uzavření dodatku č. 2, kterým se upravuje smlouva o realizaci grantového projektu evid. č. KK 00124/2012-00 v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.19 Rovné příležitosti dětí a žáků 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uzavřená mezi Karlovarským krajem a příjemcem Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 2

Termín kontroly: 26.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 
18. Žádost Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, 
IČO 69978883, sídlem Jana A. Komenského 540/7, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1250/11/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 1.200,-- Kč, tj. 1.080,-- Kč, Základní škole Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, IČO 69978883, sídlem Jana A. Komenského 540/7, Kynšperk nad Ohří, PSČ 357 51

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


19. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Finanční plán, plán oprav a údržby na rok 2014 – Změna č. 1, plán investic na rok 2014 – Změna č. 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1251/11/14

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předloženou změnu č. 1 finančního plánu a plánu oprav a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., na rok 2014

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předloženou změnu č. 2 plánu investic společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., na rok 2014

Termín kontroly: 26.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


20. Žádost Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou Sadov, Bor – napojení na kanalizační síť Karlovy Vary, v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1252/11/14

- souhlasí s prominutím jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti 
se stavbou Sadov, Bor – napojení na kanalizační síť Karlovy Vary, částečně umístěnou v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje

Termín kontroly: 26.01.2015

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





21. Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání finančních prostředků z IOP - Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské, 1. etapa - informace o projektu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1253/11/14

- bere na vědomí informaci o ukončení přípravy projektu pro čerpání finančních prostředků
z Integrovaného operačního programu Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, 1. etapa, akce č. 4145

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o ukončení přípravy projektu pro čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, 1. etapa, akce č. 4145

Termín kontroly: 26.01.2015

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


22. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1254/11/14

- souhlasí s poskytnutím zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 
v roce 2015 v celkové výši 3.198.000,-- Kč, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2015 v celkové výši  3.198.000,-- Kč, dle návrhu

Termín kontroly: 09.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


23. Zpráva o průběžném plnění projektu „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1255/11/14

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1256/11/14

- bere na vědomí informaci o finanční spoluúčasti města Cheb na rekonstrukci nemocnice v Chebu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení smlouvu o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu města Cheb (dostavba nemocnice Cheb – pavilon „B“) uzavřenou mezi Karlovarským krajem 
a městem Cheb dle návrhu – ve variantě schválené Zastupitelstvem města Cheb

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


25. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Dodávka silniční ambulance pro transport nedonošených a patologických novorozenců“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1257/11/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Dodávka silniční ambulance pro transport nedonošených a patologických novorozenců“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ARC vehicles s.r.o., Strojírenská 259/16, 155 21 Praha, Zličín, IČO 02675609 s nabídkou cenou
2.558 424,00 Kč včetně DPH.

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D. ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Dodávka silniční ambulance 
pro transport nedonošených a patologických novorozenců“ s nabídkovou cenou ve výši 2.558.424,00 Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

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


26. Snížení kapacity lůžek Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1258/11/14

- bere na vědomí informaci o snížení celkové kapacity zařízení Krajského dětského domova pro děti 
do 3 let, příspěvkové organizace, z původních 60 lůžek na celkových 50 lůžek, a to od 01.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Erika Pavlová, ředitelka Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvková organizace


27. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1259/11/14

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

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


28. Finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol 
v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1260/11/14

- schvaluje poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje formou navýšení provozního příspěvku příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost základních škol a středních škol zřizovaným Karlovarským krajem na částečnou úhradu nákladů spojených se studiem zaměstnanců těchto příspěvkových organizací v celkové výši 550.000,--  Kč dle přílohy č. 1

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost základních škol zřizovaným obcemi na částečnou úhradu nákladů spojených se studiem zaměstnanců těchto příspěvkových organizací v celkové výši 287.000,-- Kč dle přílohy č. 2 včetně uzavření smluv

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat ostatní úkoly vyplývající z tohoto usnesení

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


29. Informace k realizaci projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1261/11/14

- bere na vědomí informaci o změnách v projektu příspěvkové organizace První české gymnázium
v Karlových Varech s názvem „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o změnách v projektu příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech s názvem „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla"

- bere na vědomí zjištění z Protokolu o kontrole projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" provedené Úřadem Regionální rady soudržnosti Severozápad, pracoviště Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí zjištění z Protokolu o kontrole projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" provedené Úřadem Regionální rady soudržnosti Severozápad, pracoviště Karlovy Vary

- ukládá RNDr. Zdeňku Papežovi, řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 09.02.2015

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia
v Karlových Varech


30. Schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: "ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1262/11/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "ISŠ Cheb - Centrum dřevozpracujících oborů." Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče NEPRO stavební a.s., s nabídkovou cenou 21.392.043,42 Kč bez DPH, 
na druhém místě se umístila nabídka uchazeče METAL QUATRO spol. s r.o., a na třetím místě nabídka uchazeče PETROM STAVBY, s.r.o.

- pověřuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže NEPRO stavební a.s. s nabídkovou cenou 21.392.043,42 Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt pro podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 12.01.2015

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


31. Výjimka ze Stipendijního programu Karlovarského kraje pro akademický rok 2014/2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1263/11/14

- bere na vědomí informaci o počtu a struktuře žadatelů o poskytnutí stipendia v rámci Stipendijního programu Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol pro akademický rok 2014/2015

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí informaci o počtu a struktuře žadatelů o poskytnutí stipendia v rámci Stipendijního programu Karlovarského kraje pro studenty vysokých škol pro akademický rok 2014/2015

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku ze Stipendijního programu Karlovarského kraje pro akademický rok 2014/2015, která spočívá v poskytnutí stipendia všem 63 žadatelům, kteří splnili podmínky pro poskytnutí stipendia

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit rozpočtové zdroje k pokrytí finančního zabezpečení zvýšené částky na výplatu stipendií pro akademické roky 2014/2015 a 2015/2016

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat žadatele o stipendium 
o navrhované výjimce ze Stipendijního programu Karlovarského kraje pro akademický rok 2014/2015

Termín kontroly: 12.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
32. Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1264/11/14

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu
u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket

- ukládá příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Loket odvod za porušení rozpočtové kázně 
ve výši 6.510,-- Kč

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

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket 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

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


33. Změna platu ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1265/11/14

- schvaluje odejmutí zvláštního příplatku řediteli příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná školy Aš, dle návrhu s účinností od 1. prosince 2014

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s odejmutím zvláštního příplatku

Termín kontroly: 26.01.2015

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1266/11/14

- schvaluje s účinností od 1. března 2015 změnu v adrese místa poskytování služeb pedagogicko-psychologické poradny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, ze Západní 1050/15, 360 01 Karlovy Vary na Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary


- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. března 2015 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary spočívající ve změně adresy jejího sídla ze Západní 1050/15, 360 01 Karlovy Vary, na Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary, včetně vydání dodatku, dle návrhu

- schvaluje s účinností od 1. prosince 2014 nová místa poskytování služeb speciálně pedagogického centra, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a střední škola Karlovy Vary, 
na adresách Studentská 13, 352 01 Aš a Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov

- schvaluje s účinností od 1. února 2015 nová místa poskytování vzdělávání střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, na adresách 
K nemocnici 1204/17, 350 02 Cheb a Májová 1718/68, 350 02 Cheb

- schvaluje s účinností od 1. září 2015 zřízení oboru vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, dálková forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 30 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

- schvaluje s účinností od 1. září 2015 výmaz oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

- schvaluje s účinností od 1. září 2015 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání
65-42-M/02 Cestovní ruch, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, ze 136 na 256

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

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

Termín kontroly: 23.02.2015

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


35. Změna usnesení rady kraje č. RK 1140/10/14 ze dne 20. října 2014 - Jmenování členů školských rad zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1267/11/14

- mění přílohu svého usnesení č. RK 1140/10/14 ze dne 20. října 2014, kterým jmenovala dnem následujícím po dni ukončení voleb do školských rad při jednotlivých základních, středních a vyšších odborných školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, třetinu jejich členů dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise, a to v tom smyslu, že ze Seznamu kandidátů navržených na jmenování členy školských rad zřizovaných Karlovarským krajem vyjímá PaedDr. Zuzanu Ledvinovou, navrženou do školské rady střední a vyšší odborné školy, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, a nahrazuje ji Miroslavem Egertem

Termín kontroly: 15.12.2014

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


36. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Realizace Nové expozice Muzea Karlovy Vary"
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1268/11/14

- schvaluje 

- realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku "Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary"

- hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary" s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:

člen: Anna Klímová			náhradník: Vladimíra Kleslová
člen: Ing. Lenka Zubačová		náhradník: Ing. Mgr. Miroslava Bezchlebová
člen: Mgr. Martin Salí			náhradník: Mgr. Jan Matějů, PhD.

členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:

člen: Ing. Lenka Zubačová		náhradník: Mgr. Jan Matějů, PhD.
člen: Ing. arch. Silvie Bednaříková	náhradník: Akadů arch. Jiří Javůrek
člen: Mgr. Zbyněk Černý		náhradník: Ing. Michael Rund
člen: Ing. Blanka Kreibichová		náhradník: PhDr. Věra Přenosilová
člen: PhDr. František Frýda		náhradník: PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
člen: Ing. Eva Valjentová		náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
člen: Ing. Radim Adamec		náhradník: Anna Klímová
člen: Bc. Pavel Čekan			náhradník: Bohuslava Hajská
člen: Mgr. Martin Salí			náhradník: Ing. Mgr. Miroslava Bezchlebová
člen: Bc. Antonín Zaschke		náhradník: Jiří Kvak
člen: Mgr. Jiří Klsák			náhradník: Ing. Petr Kulhánek 
člen: Ing. Miroslav Balatka		náhradník: Ing. Jiří Kotek

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace


37. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
"Stavební úpravy pro novou expozici Muzea Karlovy Vary"
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1269/11/14

- schvaluje

 - realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku "Stavební úpravy pro novou expozici Muzea Karlovy Vary"
- hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Stavební úpravy pro novou expozici Muzea Karlovy Vary"

- jmenuje
členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:

člen: Anna Klímová			náhradník: Vladimíra Kleslová
člen: Ing. Lenka Zubačová		náhradník: Ing. Mgr. Miroslava Bezchlebová
člen: Mgr. Martin Salí			náhradník: Mgr. Jan Matějů, PhD.

členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:

člen: Ing. Lenka Zubačová		náhradník: Ing. Mgr. Miroslava Bezchlebová
člen: Mgr. Jiří Klsák			náhradník: Ing. Miroslav Balatka
člen: Ing. Eva Valjentová		náhradník: PhDr. Oleg Kalaš
člen: Ing. Radim Adamec		náhradník: Anna Klímová
člen: Bc. Antonín Zaschke		náhradník: Jiří Kvak
člen: Ing. Blanka Kreibichová		náhradník: Mgr. Zbyněk Černý
člen: Mgr. Martin Salí			náhradník: Mgr. Jan Matějů, PhD. 
člen: Bc. Pavel Čekan			náhradník: Bohuslava Hajská
člen: Mgr. Dalibor Blažek		náhradník: Mgr. Petr Zahradníček

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace


38. Schválení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1270/11/14

- ruší usnesení č. RK 1048/09/14 Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově - stavební práce" 
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

- ruší usnesení č. RK 1076/09/14 Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově - výstavní a depozitární vybavení"
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

- ruší usnesení č. RK 1111/10/14 Revokace usnesení č. RK 1048/09/14 Příprava zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku: "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu 
v sousední budově - stavební práce"
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

- ruší usnesení č. RK 1112/10/14 Revokace usnesení č. RK 1076/09/14 Příprava zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku: "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu 
v sousední budově - výstavní a depozitární vybavení"
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

- schvaluje

 - realizaci zadávacího řízení formou podlimitní veřejné zakázky na výběrové řízení "Retromuseum - nová expozice a depozitáře Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově" 
na stavební práce a dodávky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

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

- jmenuje

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

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

Termín kontroly: 15.12.2014

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




39. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin  rostoucích na pozemku st.p.č. 966/11 v k.ú. Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1271/11/14

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na pozemku st.p.č. 966/11 v k.ú. Mariánské Lázně, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu špatného zdravotního stavu dřevin, zajištění bezpečnosti osob pohybujících v okolí dřevin a zamezení škod na přilehlé budově Hotelové školy Mariánské Lázně

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty žadateli, tj. Hotelové škole Mariánské Lázně, příspěvkové organizaci, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou náhradní výsadbu


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

Termín kontroly: 25.05.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


40. Souhlas s pokácením 9 ks dřevin  rostoucích na pozemku p.p.č. 89/2 v k.ú. Úšovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1272/11/14

- souhlasí s pokácením 9 ks dřevin rostoucích na pozemku p.p.č. 89/2 v k.ú. Úšovice, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu špatného zdravotního stavu dřevina a zajištění bezpečnosti dětí 
a zaměstnanců dětského domova pohybujících se po uvedeném pozemku

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty žadateli, tj. Dětskému domovu Mariánské Lázně, příspěvkové organizaci, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou náhradní výsadbu

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

Termín kontroly: 25.05.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


41. Nabídka na odkoupení pozemku p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova
č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice, v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1273/11/14

- schvaluje zamítnutí nabídky pana Luďka Schambergera, ze dne 11.11.2014, na odkoupení pozemku p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice, v majetku Karlovarského kraje, za cenu ve výši 300.000,-- Kč

Termín kontroly: 12.01.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
42. Pojištění prokazatelné finanční ztráty z havarijního pojištění u operativního leasingu vozidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1274/11/14

- schvaluje sjednání pojištění prokazatelné finanční ztráty z havarijního pojištění u operativního leasingu vozidel (dopojištění spoluúčasti) dle návrhu v ročním limitu plnění 200.000,-- Kč

- ukládá vedoucí odboru správa majetku realizovat kroky ke sjednání předmětného pojištění

Termín kontroly: 26.01.2015
Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


43. 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
usnesením č. RK 1275/11/14

- schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 6850 a pozemek st. p. č. 1720, jehož součástí je budova č. p. 632, vše v k.ú. Kraslice mezi Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací a Peterem Bemmanem, trvale bytem Kopernikusring 7, Klingenthal 08248

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  schválit uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného na pozemek p. č. 6850 a pozemek st. p. č. 1720, jehož součástí je budova č. p. 632, vše v k.ú. Kraslice mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední živnostenskou školou Sokolov, příspěvkovou organizací a Peterem Bemmanem, trvale bytem Kopernikusring 7, Klingenthal 08248, dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


44. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství 
z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1276/11/14

- schvaluje pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství 
z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na rok 2015

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


45a. Rozpočtové změny č. 421 - 425/2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1277/11/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 421/2014
- přesun rozpočtových prostředků z odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 500,-- Kč na výdaje spojené s uzavřením jedné dohody o provedení práce

Rozpočtovou změnu č. 422/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 21.547,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717 jako vratka prostředků za rok 2011 - 2012. Jedná se o neoprávněně vyplacené mzdové prostředky.

Rozpočtovou změnu č. 423/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 5.556,-- Kč v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu, že došlo k pochybení ve výpočtu výše dotace u dvou příspěvkových organizací Karlovarského kraje. U příspěvkové organizace Karlovarského kraje Mateřská škola Aš, Neumannova 2560 se jedná o snížení ve výši 5.556,-- Kč a u Mateřské školy Dolní Rychnov se jedná o navýšení ve výši 3.176,-- Kč. Zbylá částka ve výši 2.380,-- Kč bude ponechána na rezervě, případně bude vrácena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jedná se o neinvestiční dotaci „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ – č.j. MSMT-34125/2014.

Rozpočtovou změnu č. 424/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 83.000,15 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za III. čtvrtletí roku 2014, od 9.7 do 8.10.2014 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy).

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Rozpočtovou změnu č. 425/2014
- zapojení volných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 912.000,-- Kč 
do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 příspěvky cizím subjektům k poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výplaty stipendií dle Stipendijního programu Karlovarského kraje pro akademický rok 2014/2015

Termín kontroly: 12.01.2015

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


45b. - Schválení dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele projekt „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce (Nestůj a pojď)„ mezi Karlovarským krajem a zaměstnavatelem
- Schválení dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele projekt „Společně 
na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ mezi Karlovarským krajem a zaměstnavatelem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1278/11/14

- schvaluje Vzorové znění dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele u projektu „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ reg.č. CZ.1.04/2.1.04/2.1.01/D8.00045 mezi Karlovarským krajem a zaměstnavatelem v předloženém znění a

- zmocňuje paní Ing. Divišovou, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
k podepisování dokumentace při zabezpečení realizace projektu Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji "Nestůj a pojď" reg.č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00050 realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to po dobu jeho realizace tj. do 31.10.2015

- schvaluje Vzorové znění dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele u projektu „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)" 
reg.č. CZ.1.04/2.1.04/2.1.01/D8.00050 mezi Karlovarským krajem a zaměstnavatelem v předloženém znění a

- zmocňuje paní Ing. Divišovou, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje,
k podepisování  dokumentace při zabezpečení realizace projektu Společně na trh práce v Karlovarském kraji "Jedeme dál" reg.č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00050 realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to po dobu dobu jeho realizace tj. do 31.10.2015

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


45c. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1279/11/14

- schvaluje vyloučení uchazeče Stavební společnost VARO, s.r.o. se sídlem Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb, IČO 26356503, ze zadávacího řízení Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš
dle § 60 odst. 1 a dle § 76 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, 
180 00 Praha 8 Libeň, IČO 00014915, nabídková cena 37,283.300,83 Kč včetně DPH

- schvaluje smlouvu o dílo Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň, IČO 00014915 s nabídkovou cenou 37,283.300,83 Kč včetně DPH.

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o dílo Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš dle návrhu po marném uplynutí lhůt k podání námitek podle § 110 odst. 4 ZVZ

- bere na vědomí informaci o rizicích v souvislosti se zahájením fyzické realizace projektu uvedenou 
v důvodové zprávě

Termín kontroly: 09.02.2015

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


45d. Tisková oprava usnesení č. RK 1167/11/14 - Žádost pana Pavla Lučana o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1280/11/14

- bere na vědomí tiskovou opravu nesprávně uvedené finanční částky 4.644,-- Kč v návrhu usnesení 
č. RK 1167/11/14.  Po tiskové opravě usnesení zní:

- 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 4.464,-- Kč p. Pavlu Lučanovi, trvale bytem Andělská Hora 168, 364 71 Andělská Hora

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


45e. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Lineární urychlovač
pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1281/11/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Lineární urychlovač pro nemocnici 
v Chebu – přístavba zázemí“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 3 Metrostav a.s. s nabídkovou cenou 27.732.468,58 Kč bez DPH

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností Metrostav a.s. s nabídkovou cenou 27.732.468,58 Kč bez DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností Metrostav a.s. s nabídkovou cenou 27.732.468,58 Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt 
k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže společností Metrostav a.s. s nabídkovou cenou 27.732.468,58 Kč bez DPH

Termín kontroly: 09.02.2015

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 


45f. Změna usnesení rady kraje č. RK 1203/11/14 ze dne 10. listopadu 2014 - Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům a stanovení platu zástupci ředitele této příspěvkové organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1282/11/14

- mění část svého usnesení č. RK 1203/11/14 ze dne 10. listopadu 2014, kterým vzala 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, v tom smyslu, že datum účinnost se mění z 1. prosince 2014 na 16. listopadu 2014

- určuje plat Mgr. Petru Prajkovi, zástupci ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna s účinností od 16. listopadu 2014 dle návrhu platového výměru

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s určením platu zástupci ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

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


