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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 44. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 1. prosince 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:34 do 9:40 hodin 


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


    Usnesení č.





A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.12.2014
RK 1283/12/14
2.
Záměr Karlovarského kraje zjistit konkrétní podmínky pro odkup pohledávky Státního pozemkového úřadu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, vůči obci Prameny, se sídlem Prameny 32, 353 01 Mariánské Lázně, v celkové výši 3.419.994,-- Kč Karlovarským krajem
staženo
3.
Rozpočtové změny
RK 1284/12/14
4.
Navýšení mzdových limitů příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje
RK 1285/12/14
5.
Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu
RK 1286/12/14
6.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní zkoušky Karlovy Vary
RK 1287/12/14
7.
Souhlas se zajištěním zimní údržby pro výjezd vozidel Policie České Republiky 
RK 1288/12/14
8.
6. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“
RK 1289/12/14
9.
„Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2015“
RK 1290/12/14
10.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení posouzení hospodaření nemocnice

RK 1291/12/14
11.
Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2015/2016
RK 1292/12/14
12.
Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Toužim a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům
RK 1293/12/14
13.
Žádost příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary 
o úlevu z povinnosti odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje
RK 1294/12/14
14.
Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Odborné učiliště Horní Slavkov
RK 1295/12/14
15.
Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1296/12/14
16.
Schválení zveřejnění záměru prodloužení nájemního vztahu mezi Karlovarským krajem a společností T.G., a.s.
RK 1297/12/14
17.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - právo uložení, provozu a údržby vodohospodářského zařízení na pozemcích p.p.č. 2137/5 
a 3470/50 v k.ú. Aš 
RK 1298/12/14
18.
Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 4068/42 v k.ú. Jáchymov
RK 1299/12/14
19.
Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 
p.č. 4024/130 a 4024/131 v k.ú. Sokolov
RK 1300/12/14
20.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 2688/7, 2688/8, 2688/9, 2688/10, 2688/11, 2688/12, 2688/13, 2688/14, 2688/15 a 2688/16 v k.ú. Cheb
RK 1301/12/14
21.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 538 v k.ú. Lipová u Chebu
RK 1302/12/14
22.
Záměr kraje prodat nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 47/1 v k.ú. Nebanice
RK 1303/12/14
23.
Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
RK 1304/12/14
24.
Žádost o upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení
RK 1305/12/14
25.
Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2014“
RK 1306/12/14
26.
Vyjádření k oznámení záměru „ČOV Karlovy Vary – sušení kalu“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
RK 1307/12/14
27a
Tisková oprava usnesení č. RK 1278/11/14 ze dne 24.11.2014 - zmocnění paní Ing. Divišové, vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, k podepisování dokumentace při zabezpečení realizace projektu Společně 
na trh práce  Karlovarském kraji "Jedeme dál"
RK 1308/12/14
27b
Změna usnesení č. RK 1197/11/13 ze dne 18.11.2013 – Bezúplatné nabytí pozemků určené k plnění funkcí lesů z vlastnictví České republiky 
RK 1309/12/14
27c
Rozhodnutí o neupotřebitelném majetku Karlovarského kraje
RK 1310/12/14
27d
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" 
RK 1311/12/14
27e
Schválení příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele, projekt "Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce (Nestůj a pojď)"
RK 1312/12/14
27f
Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/GG 2.1/E1/6/00001 
na projekt „Zítra v práci“









RK 1313/12/14
27g
Schválení dohody o účasti v projektu „Zítra v práci" mezi Karlovarským krajem a účastníkem v projektu
RK 1314/12/14
27h
Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní realizace expozice Středočeského kraje a Karlovarského kraje na veletrhu investičních příležitostí MIPIM Cannes 2015
RK 1315/12/14


















PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

PhDr. Oleg Kalaš v. r.
ověřovatel
 		 	                
   






















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PhDr. Olega Kalaše
- Bc. Miloslava Čermáka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 27a)	Tisková oprava usnesení č. RK 1278/11/14 ze dne 24.11.2014 - zmocnění paní 
Ing. Divišové, vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
k podepisování dokumentace při zabezpečení realizace projektu Společně na trh práce Karlovarském kraji "Jedeme dál"

bod č. 27b)	Změna usnesení č. RK 1197/11/13 ze dne 18.11.2013 – Bezúplatné nabytí pozemků určené k plnění funkcí lesů z vlastnictví České republiky

bod č. 27c)	Rozhodnutí o neupotřebitelném majetku Karlovarského kraje

bod č. 27d)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku"

bod č. 27e)	Schválení příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele, projekt "Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce (Nestůj a pojď)"

bod č. 27f)	Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/GG 2.1/E1/6/00001 na projekt „Zítra v práci“

bod č. 27g)	Schválení dohody o účasti v projektu „Zítra v práci" mezi Karlovarským krajem 
a účastníkem v projektu

bod č. 27h)	Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 
a jeho příspěvkovými organizacemi na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní realizace expozice Středočeského kraje a Karlovarského kraje na veletrhu investičních příležitostí MIPIM Cannes 2015

Staženo z programu:

bod č. 2) 	Záměr Karlovarského kraje zjistit konkrétní podmínky pro odkup pohledávky Státního pozemkového úřadu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, vůči obci Prameny, se sídlem Prameny 32, 353 01 Mariánské Lázně, 
v celkové výši 3.419.994,-- Kč Karlovarským krajem






1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.12.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1283/12/14 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Záměr Karlovarského kraje zjistit konkrétní podmínky pro odkup pohledávky Státního pozemkového úřadu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, vůči obci Prameny, se sídlem Prameny 32, 353 01 Mariánské Lázně, v celkové výši 3.419.994,-- Kč Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1284/12/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 426/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 243.600,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností T.G., a.s.

Rozpočtovou změnu č. 427/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 300.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g 
a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Rozpočtovou změnu č. 428/2014 
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč z odboru ekonomického zpět do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje za předfinancování cestovních náhrad projektu Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje podprojekt CLUSTRAT, realizovaného příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Karlovarskou agenturou rozvoje a podnikání v rámci Programu nadnárodní spolupráce z Operačního programu Central Europe (Nadnárodní spolupráce)

Rozpočtovou změnu č. 429/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 37,-- Kč zapojením přijatého odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektu Můj životní styl 
a svět, realizovaného společností ABRI, s.r.o.., v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II.

Rozpočtovou změnu č. 430/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 401.985,88 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. 431/2014
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele úřadu v celkové částce ± 300.000,-- Kč k pokrytí výdajů na mzdy 09 – 12/2014 projektu Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji „Nestůj 
a pojď“ (OP LZZ 1.) realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce, oblast podpory 2.1 - OP LZZ Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Rozpočtovou změnu č. 432/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 28.864,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázium Cheb jako nevyčerpané prostředky projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0481 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 433/2014
- přesun finančních prostředků ve výši 57.442,-- Kč z rezervy Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje - vratka na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jedná se o nevyužitou neinvestiční dotaci určenou na financování přímých výdajů ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji v roce 2014. 

Rozpočtovou změnu č. 434/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.000,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odborné učiliště Toužim jako nevyčerpané prostředky z dotace na dotační program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září – prosinec 2014“. Vratka se vztahuje k rozpočtu roku 2014. 

Rozpočtovou změnu č. 435/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.664.765,62 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Úřadu regionální rady regionu Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na základě podané Žádosti 
o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Česko-bavorský geopark – zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté – Vstupní objekt dolu Jeroným, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu.

Rozpočtovou změnu č. 436/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Úřadu regionální rady regionu Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu:
ve výši     6.715.949,28 Kč – II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín
ve výši   20.941.463,56 Kč – Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje 
ve výši    2.667.130,08  Kč – III/21047 Modernizace silnice Nejdek – Pernink
ve výši  25.089.678,79  Kč – II/214 Jihovýchodní obchvat Chebu
ve výši    1.508.706,09  Kč – II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II.etapa
ve výši       7.588.355,10  Kč – Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji
                                               III.etapa       

Rozpočtovou změnu č. 437/2014
 - přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 713.109,-- Kč a zároveň snížení financování 
z Fondu budoucnosti ve stejné částce. Jedná se o pokrytí již vyplacených, Karlovarským krajem předfinancovaných, mzdových výdajů (dohody, zákonné odvody) za období 07/2014 – 10/2014 
ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací 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. 438/2014
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 180.000,-- Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jde 
o zajištění neinvestičních finančních prostředků na nákup propagační publikace „Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska“.

Rozpočtovou změnu č. 439/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 47.748,07 Kč (1.717,67 EUR) z titulu zapojení části přijaté neinvestiční dotace od EUREGIA EGRENSIS, Regionálního sdružení obcí a měst. Finanční prostředky jsou určeny k vyposlání podílu partnerovi projektu Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion, společnosti Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH. Projekt je realizován za finanční pomoci Operačního programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

Rozpočtovou změnu č. 440/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.035,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Mateřská škola Horní Slavkov, Sportovní 713, 
jako vratka prostředků za rok 2013. Jedná se o neoprávněně vyplacené mzdové prostředky.
 
Rozpočtovou změnu č. 441/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.143,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary jako nevyčerpané prostředky projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 442/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 12.000,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní škola a střední škola Karlovy Vary jako nevyčerpané prostředky z dotace na dotační program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014“. Vratka se vztahuje k rozpočtu roku 2014. 

Rozpočtovou změnu č. 443/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 538.872,96 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Úřadu regionální rady NUTS 2 Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerie 4 – galerie fotografie na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Art Centrum Galerie 4 – rekonstrukce Špýcharu, Františkánské náměstí 30/1 Cheb, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu.

Rozpočtovou změnu č. 444/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem o částku 2.176.205,07 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace ve výši 2.099.523,17 Kč a neinvestiční účelové dotace ve výši 76.681,90 Kč, 
z rozpočtových prostředků Úřadu regionální rady regionu Severozápad. Finanční prostředky byly vyposlány za realizaci projektu Cyklostezka Ohře III. - Doubský most-Tašovice-Svatošská ulice, Karlovy Vary 1. etapa, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu, prioritní osa 3 - Dostupnost 
a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu a budou postoupeny formou příspěvku Statutárnímu městu Karlovy Vary.
Rozpočtovou změnu č. 445/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 143.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí České republiky určené na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty realizátorům ekologických výukových programů

Termín kontroly: 26.01.2015

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


4. Navýšení mzdových limitů příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1285/12/14

- schvaluje navýšení mzdových limitů příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje o 4.538.935,-- Kč (dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě)

Zodpovídá:
ředitelé příspěvkových organizací 


5. Změna účelu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1286/12/14

- schvaluje změnu použití nevyčerpané dotace do investičního fondu ve výši 1.185.991,-- Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu ze schválené akce "Zateplení střešního pláště 
a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií" na akce:
- Dodávka a montáž žaluzií (285.315,-- Kč)
- Projektová dokumentace na vybavení interiéru (302.500,-- Kč)
- Odkup pozemků (598.176,-- Kč)

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


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní zkoušky Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1287/12/14

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní zkoušky Karlovy Vary v celkové výši 397.151,-- Kč na akce:
- Úprava a rozšíření odstavné a manipulační plochy v částce 216.300,-- Kč
- Revitalizace svahu v částce 180.851,-- Kč

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Bartoš, ředitel příspěvkové organizace


7. Souhlas se zajištěním zimní údržby pro výjezd vozidel Policie České Republiky 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1288/12/14

- schvaluje v rámci prováděné zimní údržby komunikací v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 
a komunikací areálu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje i provádění zimní údržby 
na komunikacích, resp. pozemku Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, č.p. 527/113 v k.ú. Dvory, a to z důvodu zajištění výjezdu vozidel integrovaného záchranného systému Policie ČR

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí zajistit provedení zimní údržby na komunikacích, 
resp. pozemku Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, č.p. 527/113 v k.ú. Dvory, dle návrhu

Termín kontroly: 23.03.2015

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


8. 6. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1289/12/14

- schvaluje 6. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“ dle návrhu

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 6. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“ dle návrhu

Termín kontroly: 22.06.2015

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


9. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2015“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1290/12/14

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2015“ dle návrhu

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2015“ dle návrhu

Termín kontroly: 22.06.2015

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

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení posouzení hospodaření nemocnice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1291/12/14

- schvaluje výjimku z ustanovení Pravidel rady Karlovarského kraje č. PR 01/2014 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ na akci „Provedení posouzení hospodaření nemocnice“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu 
na základě oslovení jednoho uchazeče

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení posouzení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s., mezi Karlovarským krajem a společností NEXIA AP a.s., Praha 8

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., poskytnout společnosti NEXIA AP a.s., Praha 8, potřebnou součinnost pro realizaci předmětu plnění dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení posouzení hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s., a to v termínech stanovených smlouvou

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 smlouvy

Termín kontroly: 05.10.2015

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana


11. Přijímací řízení ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem pro školní rok 2015/2016

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1292/12/14

- bere na vědomí záměry počtu přijímaných žáků ve školním roce 2015/2016 v jednotlivých oborech vzdělání středních škol a vyšších odborných škol zřizovaných Karlovarským krajem projednaných s jejich řediteli dle návrhu

- doporučuje ředitelům středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, aby v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou vycházeli při stanovení kritérií z doporučení Rady Karlovarského kraje dle návrhu

- ukládá odboru školství mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat o tomto usnesení ředitele příslušných příspěvkových organizací

Termín kontroly: 12.01.2015

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


12. Výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Toužim a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1293/12/14

- bere na vědomí závěry veřejnosprávní kontroly provedené odborem kontroly krajského úřadu 
u příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Toužim

- schvaluje snížení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Toužim 
s účinností od 1. prosince 2014 ve výši dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace a realizovat veškeré úkoly související se snížením osobního příplatku

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


13. Žádost příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary o úlevu 
z povinnosti odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1294/12/14

- schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna ve výši 133.190,-- Kč

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s prominutím odvodu 
za porušení rozpočtové kázně uvedené příspěvkové organizaci

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

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


14. Výjimka z nejnižšího počtu žáků ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1295/12/14

- schvaluje povolení výjimky z nejnižšího průměrného počtu 17 žáků ve třídě střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Odborné učiliště Horní Slavkov

- bere na vědomí povinnost uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost uvedené příspěvkové organizace, a to nad výši stanovenou krajským normativem

- ukládá Ing. Petru Čavojskému, řediteli příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov, předložit radě kraje materiál obsahující opatření pro optimalizaci čerpání prostředků na platy a související zákonné odvody pro rok 2015

- ukládá Ing. Petru Čavojskému, řediteli příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov, nastavit organizaci školního roku 2015/2016 tak, aby střední škola splňovala právními předpisy stanovené počty žáků bez nutnosti využití výjimky z nejnižšího počtu žáků

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

Termín kontroly: 13.07.2015

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Petr Čavojský, ředitel příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov


15. Poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1296/12/14

- schvaluje poskytnutí odměn vyjmenovaným ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za plnění mimořádných a zvlášť významných pracovních úkolů v roce 2014 ve výši dle návrhu

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

Termín kontroly: 26.01.2015

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


16. Schválení zveřejnění záměru prodloužení nájemního vztahu mezi Karlovarským krajem 
a společností T.G., a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1297/12/14

- schvaluje zveřejnění záměru prodloužení nájemního vztahu uzavřeného nájemní smlouvou ze dne 2.10.2009 mezi Karlovarským krajem a společností T.G., a.s., se sídlem K Cihelnám 699, 326 00 Plzeň, IČO 45349088, do 31.12.2034 s následným opčním právem na dobu 10 let v případě, že by 
se Karlovarský kraj rozhodl nemovité věci v k.ú. Hraničná dále pronajímat

Termín kontroly: 23.03.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - právo uložení, provozu 
a údržby vodohospodářského zařízení na pozemcích p.p.č. 2137/5 a 3470/50 v k.ú. Aš 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1298/12/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci stavby „III/02116 Modernizace silnice Aš, Janáčkova + Šaldova ul.“, jejímž předmětem je závazek k provedení přeložky inženýrské sítě 
o předpokládané délce 4,10 m a 5,75 m, specifikované jako uložení, provoz a údržba vodohospodářského zařízení na pozemcích p.p.č. 2137/5 a p.p.č. 3470/50 v k.ú. Aš a závazek k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi společností CHEVAK Cheb, a.s., se sídlem Tršnická 4/11, PSČ 350 02 Cheb, IČO 49787977, zastoupenou Ing. Steffenem Zagermannem, jednajícím předsedou a Ing. Jiřím Strádalem, místopředsedou představenstva (jako oprávněný na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako budoucí povinný na straně druhé)

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle návrhu

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

Termín kontroly: 27.04.2015

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


18. Úplatné nabytí nemovité věci do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 4068/42 
v k.ú. Jáchymov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1299/12/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.p.č. 4068/42 o výměře 401 m2 v k.ú. a obci Jáchymov formou kupní smlouvy mezi Českým vysokým učením technickým v Praze, se sídlem Zikova 4, Praha 6, PSČ 166 36, IČO 68407700 (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 
28.070,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Českého vysokého učení technického v Praze 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

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


19. Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 4024/130 
a 4024/131 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1300/12/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.č. 4024/130 o výměře 7204 m2 a p.č. 4024/131 o výměře 4629 m2 v k.ú. a obci Sokolov formou kupní smlouvy mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové, 
IČO 42196451, statutární orgán Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel, zastoupený na základě podpisového řádu č. 2/2014 Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Lesů České republiky, s.p., se sídlem v Karlových Varech (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako kupující na straně druhé), za kupní cenu 2.248.270,-- Kč cena pozemků + 7.817,-- Kč náklady prodávajícího vzniklé v souvislosti s převodem vlastnického práva k předmětu koupě, tj. celkem 2.256.087,-- Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p., 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: 25.05.2015

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


20. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci v majetku Karlovarského kraje - pozemky 
p.p.č. 2688/7, 2688/8, 2688/9, 2688/10, 2688/11, 2688/12, 2688/13, 2688/14, 2688/15 a 2688/16 
v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1301/12/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2688/7 o výměře 44 m2, 2688/8 o výměře 8 m2, 2688/9 o výměře 14 m2, 2688/10 o výměře 10 m2, 2688/11 o výměře 51 m2, 2688/12 
o výměře 14 m2, 2688/13 o výměře 38 m2, 2688/14 o výměře 15 m2, 2688/15 o výměře 23 m2 a 2688/16 
o výměře 6 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, 
IČO 00253979 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2688/7 o výměře 44 m2, 2688/8 o výměře 8 m2, 2688/9 o výměře 14 m2, 2688/10 o výměře 10 m2, 2688/11 o výměře 51 m2, 2688/12 o výměře 14 m2, 2688/13 o výměře 38 m2, 2688/14 o výměře 15 m2, 2688/15 o výměře 23 m2 a 2688/16 o výměře 6 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Cheb

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

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

21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 538 v k.ú. Lipová u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1302/12/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 538, která byla oddělena geometrickým plánem č. 381-200/2014 z původního pozemku p.p.č. 538 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 538/5 o výměře 244 m2 v k.ú. Lipová u Chebu a obci Lipová formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Lipová, se sídlem Lipová, Lipová 
č. 130, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254045, zastoupenou panem Petrem Klírem, starostou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Lipová

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 538, která byla oddělena geometrickým plánem č. 381-200/2014 z původního pozemku p.p.č. 538 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 538/5 o výměře 244 m2 v k.ú. Lipová u Chebu a obci Lipová formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Lipová, se sídlem Lipová, Lipová č. 130, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254045, zastoupenou panem Petrem Klírem, starostou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Lipová

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

Termín kontroly: 27.04.2015

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


22. Záměr kraje prodat nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 47/1 
v k.ú. Nebanice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1303/12/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemku p.č. 47/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 232-86/2014 z původního pozemku p.č. 47/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 47/3 o výměře 17 m2 a p.č. 47/4 o výměře 268 m2 v k.ú. a obci Nebanice formou kupní smlouvy 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, zastoupenou na základě pověření č. 1368 ze dne 26.06.2012 Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 40.530,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej částí pozemku p.č. 47/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 232-86/2014 z původního pozemku p.č. 47/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 47/3 o výměře 17 m2 a p.č. 47/4 o výměře 268 m2 v k.ú. a obci Nebanice formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, IČO 70994234, zastoupenou na základě pověření č. 1368 ze dne 26.06.2012 Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 40.530,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky s právem hospodaření 
s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci

- 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: 25.05.2015

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


23. 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 1304/12/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2148, pozemek p.p.č. 659 v k.ú. Podhrad, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1189-340/2014 ze dne 12.09.2014 (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/22129, pozemek p.p.č. 2394/2 v k.ú. Hroznětín, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1397-1279/2012 ze dne 21.02.2013 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady 
na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2206, pozemek p.p.č. 1390/1 v k.ú. Děpoltovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 426-5485/2012 ze dne 12.03.2013 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady 
na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/222, pozemek p.p.č. 1421/9 v k.ú. Počerny, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 293-171a/2011 ze dne 23.08.2011 (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/2201, pozemek p.p.č. 614/3 v k.ú. Sedlec u Karlových Var, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 472-31/2011 ze dne 01.03.2011 (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. II/221, pozemek p.p.č. 2897/46 v k.ú. Ostrov nad Ohří, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1639-612/2012 ze dne 10.06.2013 (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  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: 27.04.2015

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


24. Žádost o upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1305/12/14

- souhlasí s upuštěním od vymáhání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním pozemku p.č. 971/1 
v k.ú. Háje u Chebu

Termín kontroly: 26.01.2015

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


25. Poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2014“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1306/12/14

- schvaluje poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2014“ v předloženém znění

- schvaluje návrh vzorové darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů obcím za umístění v soutěži „Liga odpadů 2014“ ve znění dle návrhu

Termín kontroly: 23.02.2015

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


26. Vyjádření k oznámení záměru „ČOV Karlovy Vary – sušení kalu“ podle § 6 odst. 7 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1307/12/14

- projednala oznámení záměru „ČOV Karlovy Vary – sušení kalu“ a

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „ČOV Karlovy Vary – sušení kalu“ souhlasí za podmínky, že budou dodržena opatření k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedená 
v oznámení záměru na str. 82 – 83.
Další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, není požadováno.

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


27a. Tisková oprava usnesení č. RK 1278/11/14 ze dne 24.11.2014 - zmocnění paní Ing. Divišové, vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, k podepisování dokumentace při zabezpečení realizace projektu Společně na trh práce Karlovarském kraji "Jedeme dál"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1308/12/14

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 1278/11/14 ze dne 24.11.2014 přijatého 
ke zmocnění paní Ing. Divišové, vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
k podepisování dokumentace při zabezpečení realizace projektu Společně na trh práce v Karlovarském kraji "Jedeme dál", a to tak, že se v textu mění reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00050 
na reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00045, takže text po tiskové opravě zní:

- 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/D8.00045 realizovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to po dobu jeho realizace, tj. do 31.10.2015

Další text usnesení se nemění.

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru






27b. Změna usnesení č. RK 1197/11/13 ze dne 18.11.2013 – Bezúplatné nabytí pozemků určené 
k plnění funkcí lesů z vlastnictví České republiky 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1309/12/14

- zrušuje část dále uvedeného usnesení č. RK 1197/11/13 ze dne 18.11.2013 ve znění:
	
souhlas a doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí pozemků o celkové výměře 3.203.499 m2 v k.ú. Domašín u Zbraslavi, Chlum u Novosedel, Novosedly u Žlutic, Pšov u Žlutic, Zbraslav u Štědré a Žlutice, určených k plnění funkcí lesů a lesních porostů, k nimž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Zbývající usnesení č. RK 1197/11/13 ze dne 18.11.2013 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zrušení části usnesení č. ZK 400/12/13 
ze dne 12.12.2013 ve znění:

schválení bezúplatného nabytí pozemků o celkové výměře 3.203.499 m2 v k.ú. Domašín u Zbraslavi, Chlum u Novosedel, Novosedly u Žlutic, Pšov u Žlutic, Zbraslav u Štědré a Žlutice, určených k plnění funkcí lesů a lesních porostů, k nimž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Zbývající usnesení č. ZK 400/12/13 ze dne 12.12.2013 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků 
o celkové výměře 3.165.404 m2 v k.ú. Domašín u Zbraslavi, Chlum u Novosedel, Novosedly u Žlutic, Pšov u Žlutic, Zbraslav u Štědré a Žlutice, určených k plnění funkcí lesů a lesních porostů, k nimž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p.

Termín kontroly: 13.04.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


27c. Rozhodnutí o neupotřebitelném majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1310/12/14

- schvaluje v souladu s pravidly rady č. PR 02/2011 a na doporučení Likvidační komise pro likvidaci majetku spravovaného krajským úřadem nepotřebnost dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku kraje a způsob jeho naložení, který je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje, dle návrhu

- souhlasí s vyřazením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v celkové pořizovací hodnotě 5.045.069,26 Kč, dle návrhu

- souhlasí v souladu s žádostmi příspěvkových organizací s převodem správy 2 služebních vozidel příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, a to: 
- Střední odborné škole pedagogické, gymnázium a vyšší odborné škole Karlovy Vary - vozidlo Škoda Octavia 2,0 TDi, RZ 2K6 6755 
- Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole Cheb - vozidlo Škoda Octavia 1,9 TDi, RZ 2K5 2895

- souhlasí s nabídkou převodu do správy služebního vozidla Škoda Octavia 1,9 TDi, RZ 1K9 2292, ostatním příspěvkovým organizacím zřizovaným Karlovarským krajem

- souhlasí v případě nezájmu ze strany příspěvkových organizací s prodejem služebního vozidla Škoda Octavia 1,9 TDi, RZ 1K9 2292, prostřednictvím autobazarů dle aktuálních cen ojetých vozidel na trhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nepotřebného služebního vozidla – Škoda Octavia 2,0 TDi, RZ 2K9 5586, Císařským lázním Karlovy Vary, zájmovému sdružení právnických osob, se sídlem 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Závodní 353/88, IČO 72055642, dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření darovací smlouvy 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako dárcem na straně jedné) a Císařskými lázněmi Karlovy Vary, zájmovým sdružením právnických osob, zastoupené 
Ing. Lukášem Siřínkem, ředitelem (jako obdarovaným na straně druhé)

- ukládá Ing. Drahomíře Stefanovičové, vedoucí odboru správa majetku a Ing. Miroslavu Očenáškovi, vedoucímu odboru vnitřních záležitostí, učinit veškeré potřebné kroky k realizaci výše uvedeného

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


27d. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1311/12/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" část - měřící a přístrojová technika. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče BAS Rudice, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 1.057.999,-- Kč bez DPH. Na druhém místě se umístila nabídka uchazeče ACESO PRAHA, s.r.o.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" část - strojírenský úsek, část - gastroúsek a část - truhlářské vybavení, kdy vzhledem k tomu, že pro tyto části byla podána pouze jedna nabídka, se zadávací řízení pro tyto části ruší

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" část - autoservis, část - PC učebna, část - elektrotechnické laboratoře a část - vybavení elektrotechnických dílen, kdy vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu zadávacího řízení objevily důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, se zadávací řízení pro tyto části ruší

- pověřuje Mgr. Bc. Tomáše Maška, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem kupní smlouvy pro část - měřící a přístrojová technika zadávacího řízení s vítězem soutěže BAS Rudice, spol. s r.o., s nabídkovou cenou 1.057.999,-- Kč bez DPH po marném uplynutí lhůt pro podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, realizovat veškeré činnosti spojené se zrušením zadávacího řízení pro část - strojírenský úsek, část - gastroúsek, část - truhlářské vybavení, část - autoservis, část - PC učebna, část - elektrotechnické laboratoře a část - vybavení elektrotechnických dílen

Termín kontroly: 23.02.2015

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


27e. Schválení příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele, projekt "Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce (Nestůj a pojď)"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1312/12/14

- schvaluje 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.1.04/2.1.01/D8.00050. 
EASYFOOD SERVICE s.r.o. , IČO 14703238, Plzeňská 1445/11, 36001 Karlovy Vary   160.000,-- Kč
Pematex s.r.o.,  IČO 60504910, Kraslická 11, 35703 Svatava   171.920,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


27f. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/GG 2.1/E1/6/00001 na projekt „Zítra 
v práci“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1313/12/14

- bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, 
č.: OP LZZ/GG 2.1/E1/6/00001, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Zítra v práci“, reg. č. CZ.1.04/2.1.01/E1.00001

- prohlašuje, že jako orgán příjemce dotace byla rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OP LZZ/GG 2.1/E1/6/00001 vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Zítra v práci" 
reg. č. CZ.1.04/2.1.01/E1.00001

- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OP LZZ/GG 2.1/E1/6/00001 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Zítra v práci" reg. č. CZ.1.04/2.1.01/E1.00001
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

- ukládá Odboru ekonomickému Krajského úřadu Karlovarského kraje plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OP LZZ/GG 2.1/E1/6/00001 vydané Ministerstvem práce 
a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Karlovarského kraje „Zítra v práci" reg. č. CZ.1.04/2.1.01/E1.00001

- jmenuje vedoucím projektu „Zítra v práci" vedoucí odboru ekonomického Ing. Dagmar Divišovou

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


27g. Schválení dohody o účasti v projektu „Zítra v práci" mezi Karlovarským krajem a účastníkem v projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1314/12/14

- schvaluje vzorové znění dohody o účasti v projektu „Zítra v práci" reg. č. CZ.1.04/2.1.01/E1.00001 mezi Karlovarským krajem a účastníkem v projektu v předloženém znění a

- pověřuje Kláru Vlkovou, trvale bytem Střešovická 44, 16200 Praha 6, zaměstnanou jako: manažer projektu „Zítra v práci“ Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby v zastoupení Karlovarského kraje uzavírala jednotlivé dohody s jednotlivými účastníky

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


27h. Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní realizace expozice Středočeského kraje a Karlovarského kraje na veletrhu investičních příležitostí MIPIM Cannes 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1315/12/14 

- schvaluje zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Komplexní realizace expozice Středočeského a Karlovarského kraje na veletrhu investičních příležitostí MIPIM Cannes 2015" realizovanou Středočeským krajem pro oba kraje společně dle "Smlouvy o spolupráci při realizaci společné expozice na veletrhu investičních příležitostí MIPIM Cannes 2015"

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Komplexní realizace expozice Středočeského a Karlovarského kraje na veletrhu investičních příležitostí MIPIM Cannes 2015“. 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Al - SYSTEM EXPO, s.r.o., s nabídkovou cenou 183.000,-- Kč bez DPH, tj. 221.430,-- Kč včetně DPH. Tato cena je za oba kraje.

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


