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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 47. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 15. prosince 2014 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:33 do 9:47 hodin 


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


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 15.12.2014
RK 1321/12/14
2.
Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2015
RK 1322/12/14
3.
Rozpočtové změny
RK 1323/12/14
4.
Informace o ukončení smluvního vztahu a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje"
RK 1324/12/14
5.
Změna charakteru části schváleného neinvestičního příspěvku na dotaci 
do investičního fondu a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
RK 1325/12/14
6.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola 
a střední škola, Vančurova 83 Karlovy Vary
RK 1326/12/14
7.
Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu
RK 1327/12/14
8.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary
RK 1328/12/14
9.
Příkazní smlouva mezi Karlovaským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o., 
v souvislosti s realizací stavby „Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary“




RK 1329/12/14
10.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary“ 
- Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise 
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 1330/12/14
11.
Schválení Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi
RK 1331/12/14
12.
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě „Zpracování projektové dokumentace 
a inženýrská činnost na akci - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice 
v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“
RK 1332/12/14
13.
Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014 – 1. až 6. změna 
a nepředvídatelné náklady
RK 1333/12/14
14.
Správní řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejných zakázek „Rekonstrukce silnice II/210 – průtah Kraslice“ a „Rekonstrukce mostu ev. č. 
606-073 v Chebu“ v rámci projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“
RK 1334/12/14
15.
Sloučení smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 
s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.
RK 1335/12/14
16.
Žádost dopravce GW Train Regio a.s. o změnu smluvního ujednání 
RK 1336/12/14
17.
Platy ředitelů příspěvkových organizací kraje v sociální oblasti
RK 1337/12/14
18.
Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“
RK 1338/12/14
19.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“
RK 1339/12/14
20.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“
RK 1340/12/14
21.
Dodatky ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku
RK 1341/12/14
22.
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky „Modernizace 
a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy 
a lůžka“ – části 7 a 8.
RK 1342/12/14
23.
Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje Mgr. Miroslavu Stulákovi 
RK 1343/12/14
24.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: „Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku“
- 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 hodnocení nabídek
RK 1344/12/14
25.
Jmenování členů konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
RK 1345/12/14
26.
Jmenování ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov a určení jeho platu
RK 1346/12/14
27.
Změna usnesení rady kraje č. RK 1158/10/14 - Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem, Dodatek č. 1 předpisu rady kraje PR 
č. 03/2014 Pravidla pro hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a změny platů a mzdy ředitelů příspěvkových organizací

RK 1347/12/14
28.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizace stavby v rámci projektu "Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným"
RK 1348/12/14
29.
Odměna k životnímu jubileu PaedDr. Vratislavu Emlerovi, řediteli příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary
RK 1349/12/14
30.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro Romana Pšeničku
RK 1350/12/14
31.
Poskytnutí odměny za odevzdání archeologického nálezu 
RK 1351/12/14
32.
Odstoupení od projektu ROP "Art Centrum Galerie 4 – rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb"
RK 1352/12/14
33.
Souhlas s pokácením 4 ks dřevin  rostoucích na pozemku st.p.č. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory
RK 1353/12/14
34.
Souhlas s pokácením 39 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov
RK 1354/12/14
35.
Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 472/7, p.p.č. 2526, p.p.č. 2527 a část pozemku p.p.č. 472/5 v k.ú. Hroznětín
RK 1355/12/14
36.
Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
RK 1356/12/14
37.
Výjimka z podmínky přebytečnosti dle „Pravidel pro správu majetku kraje“ 
a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje sedmi uživatelkám Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
RK 1357/12/14
38.
Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 
RK 1358/12/14
39.
Vyjádření kraje k žádosti společnosti Karlovarská Korunní s.r.o. o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba a stáčení minerálních vod Korunní“
RK 1359/12/14
40.
Vyjádření Karlovarského kraje k oznámení záměru „Rozšíření přímo dotčené oblasti již posuzovaného záměru hornické činnosti v dobývacích prostorech východní části sokolovského revíru – odtěžení nadloží od původního terénu 
v rozšířené ploše“ podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí 
RK 1360/12/14
41.
Vzdání se funkce vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
RK 1361/12/14
42a
Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2015
RK 1362/12/14
42b
Schválení poskytnutí podpory na projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji - Evropsky významná lokalita Doupovské hory č. 14227326
RK 1363/12/14
42c
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:                                                                                           „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 2, 3                                                                                 - Endoskopická a Laparoskopická sestava" – část 2, Endoskopická sestava                                                                              Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 2, 3                                                                                        - Endoskopická a Laparoskopická sestava" – část 2, Endoskopická sestava                                                                               financované v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace 
a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
RK 1364/12/14
42d
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky                                                                                                   „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1 -                                                                                Endoskopické vybavení“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad,                                                                                  Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura                                                                                    v oblasti rozvoje lidských zdrojů Příprava nového zadávacího řízení:                                                                                                                                       „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1, - Endoskopické vybavení“                                                
- Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                           - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                                - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                        - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek  

                                                                                                
RK 1365/12/14
42e
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky
„Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN,                                                                                               část 9, 10, 11 - Funduskamera a akutní péče“ – část 11, akutní péče II. 
Příprava nového zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 11 - akutní péče II“                                                                                                                                                      - Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                    - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                              - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                      - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
RK 1366/12/14
42f
Stažení žádosti Karlovarského kraje na čerpání finančních prostředků na projekt "Přístrojové vybavení oddělení onkologie a radioterapie nemocnice Cheb- lineární urychlovač"
RK 1367/12/14
42g
Záměr kraje prodat nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 522, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemek st.p.č. 944, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemek p.p.č. 3098/7, vše v k.ú. Toužim
RK 1368/12/14
42h
Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku "DODÁVKA 
A IMPLEMENTACE KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ" v rámci projektu Karlovarského kraje Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem TV financovaného z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, č. Výzvy 11  
- 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 1369/12/14
42i
Rozpočtová změna
RK 1370/12/14
42j
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče 
RK 1371/12/14
42k
Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš - uvolnění objektu v souvislosti 
se zahájením realizace stavby 
RK 1372/12/14
42l
Zplnomocnění Ing. arch. Jaromíra Musila k podpisu Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem a firmou Atelier T-plan, s.r.o.
RK 1373/12/14
42m
Rozpočtová změna č. 484/2014
RK 1374/12/14








PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Bc. Miloslav Čermák v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- PhDr. Olega Kalaše



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:
	
bod č. 42a)          Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2015

bod č. 42b)          Schválení poskytnutí podpory na projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji - Evropsky významná lokalita Doupovské hory 
č. 14227326

bod č. 42c) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:                                                                                           „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 2, 3                                                                                 - Endoskopická a Laparoskopická sestava" – část 2, Endoskopická sestava                                                                              Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 2, 3                                                                                        - Endoskopická a Laparoskopická sestava" – část 2, Endoskopická sestava                                                                               financované v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace 
a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

bod č. 42d) Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky                                                                                                   „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1 -                                                                                Endoskopické vybavení“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad,                                                                                  Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura                                                                                    v oblasti rozvoje lidských zdrojů Příprava nového zadávacího řízení:                                                                                                                                       „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1, - Endoskopické vybavení“                                                
- Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                           - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                                - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                        - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek  

bod č. 42e) Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky
„Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN,                                                                                               část 9, 10, 11 - Funduskamera a akutní péče“ – část 11, akutní péče II. 
Příprava nového zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 11 - akutní péče II“                                                                                                                                                      - Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                    - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                              - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                      - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
bod č. 42f)       Stažení žádosti Karlovarského kraje na čerpání finančních prostředků na projekt "Přístrojové vybavení oddělení onkologie a radioterapie nemocnice Cheb- lineární urychlovač"


bod č. 42g)    Záměr kraje prodat nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – pozemek 
st.p.č. 522, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemek st.p.č. 944, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemek p.p.č. 3098/7, vše v k.ú. Toužim

bod č. 42h)           Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku "DODÁVKA A IMPLEMENTACE KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ" v rámci projektu Karlovarského kraje Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV financovaného z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, č. Výzvy 11  
- Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                                       - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                                                       - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                                                                  - Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

bod č. 42i)           Rozpočtová změna

bod č. 42j)            Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové           organizace Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče

bod č. 42k)       Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš - uvolnění objektu v souvislosti se  zahájením realizace stavby

bod č. 42l)             Zplnomocnění Ing. arch. Jaromíra Musila k podpisu Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem a firmou Atelier T-plan, s.r.o.

bod č. 42m)         Rozpočtová změna č. 484/2014



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 15.12.2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1321/12/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 15.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1322/12/14

- schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2015

Zodpovídá:
Mgr. Martina Vránová, zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru kontroly


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1323/12/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 448/2014
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 250.000,-- Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Prostředky jsou určeny na částečné pokrytí výdajů souvisejících s dotiskem propagačních publikací a materiálů Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 449/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky v rámci závěrečného vyúčtování ve výši 14.361,52 Kč (neinvestiční prostředky) projektu Řemeslo má zlaté dno, realizovaného Základní a mateřskou školou, Bečov nad/Teplou, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1-Zvyšování kvality ve vzdělávání II.

Rozpočtovou změnu č. 450/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 3.700,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium a obchodní akademie Chodov 
na úhradu nákladů spojených s účastí soutěžního týmu studentů školy na celostátní akci PIŠQWORKY.

Rozpočtovou změnu č. 451/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 32.000,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Karlovy Vary na vybavení depozitářů a stálých expozic

Rozpočtovou změnu č. 452/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.224.801,01 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad.

Rozpočtovou změnu č. 453/2014
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 4.104.352,09 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace ve výši 4.012.198,49 Kč a neinvestiční účelové dotace ve výši 92.153,60 Kč 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje První české Gymnázium v Karlových Varech 
na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa přístavba západního křídla, realizovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad.

Rozpočtovou změnu č. 454/2014
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky v rámci závěrečného vyúčtování ve výši 194.688,21 Kč (neinvestiční prostředky) projektu URAN-podpora přírodovědného a technického vzdělávání realizovaného Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou v Sokolově v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání II.

Rozpočtovou změnu č. 455/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.006.100,-- Kč z titulu poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční dotaci určenou příspěvkovým organizacím z oblasti sociálních věcí, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, na podporu poskytování sociálních služeb podle § 101 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (rozpis na jednotlivé příspěvkové organizace je přílohou důvodové zprávy). Finanční prostředky budou příspěvkovým organizacím převedeny až po připsání dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na účet Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 456/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 224.650,91 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 457/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 44.657,00 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za IV. čtvrtletí roku 2014, od 9.10. do 5.11.2014 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 458/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 207.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2014“

Rozpočtovou změnu č. 459/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 32.500,-- Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Cheb na vybavení depozitářů a stálých expozic. Finanční prostředky budou odeslány příspěvkové organizaci až po připsání částky dotace na účet Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 460/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 53.578,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary na vybavení depozitářů a stálých expozic

Rozpočtovou změnu č. 461/2014     
- navýšení příjmů a výdajů Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 19.532,-- Kč z titulu zapojení příjmů z přijaté pojistné události od České podnikatelské pojišťovny, a.s. Jedná se o plnění za opravu informační tabule v Lázních Kynžvart.

Rozpočtovou změnu č. 462/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši ± 5.000.000,-- Kč  pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z neinvestičních 
na investiční. Finanční prostředky jsou určeny jako dotace do investičního fondu. 

Rozpočtovou změnu č. 463/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 130.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého příspěvku městu Abertamy na opravu komunikace ve Vodárenské ulici v rámci dotačního titulu „Programu obnovy venkova“ z investičních na neinvestičních.

Rozpočtovou změnu č. 464/2014 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 173.745,53 Kč (6.162,50 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 Budoucnost uprostřed Evropy - možnosti přeshraniční spolupráce v česko-saském pohraničí, kterým je Landratsamt Vogtlandkreis Plauen. 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. 465/2014 
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 60.000,-- Kč z odboru regionálního rozvoje do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací vydání cyklomapy pro rok 2015

Rozpočtovou změnu č. 466/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 v celkové částce ± 18.400,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb na úhradu lékařských prohlídek žáků.

Rozpočtovou změnu č. 467/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 16.808,-- Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní uměleckou školu Nová Role 
na letenku do Irkutska na Mezinárodní jazzový festival „Jazz na Bajkale“.

Rozpočtovou změnu č. 468/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 10.000,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou jako odvod za porušení rozpočtové kázně v roce 2010. Odvod byl právnické osobě uložen usnesením rady kraje č. RK 748/07/11 ze dne 11.7.2011. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 469/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 36.160,-- 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 z anglického jazyka – testy SCATE (rozdělení finančních prostředků je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 470/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 87.000,-- Kč z rezervy odboru ekonomického do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek na dotaci do investičního fondu na připojení na pult centrální ochrany

Rozpočtovou změnu č. 471/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.800,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro Západočeskou univerzitu v Plzni na úhradu nákladů souvisejících s personálním zajištěním výuky v konzultačním středisku v Karlových Varech v akademickém roce 2014/2015.

Rozpočtovou změnu č. 472/2014
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 75.000,-- Kč z rezervy odboru ekonomického do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje jako neinvestiční příspěvek 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu a střední školu Karlovy Vary 
na vybavení cvičné kuchyňky pro žáky s mentálním postižením, která již svým zařízením a vybavením nevyhovuje.


Rozpočtovou změnu č. 473/2014
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 v celkové částce ± 340.100,-- 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. 474/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 15.189.785,-- Kč. Jedná se o posílení finančních prostředků 
po 3. úpravě rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2014 pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce  3.266.689,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce  11.923.096,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 475/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.000,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Základní škola praktická a speciální Mariánské Lázně jako vratka prostředků za rok 2010. Jedná se o náhradu nákladů vyplývajících z nedodržení kvalifikační dohody uzavřené v roce 2010, podle níž se zaměstnanec organizace zavázal ke zvýšení kvalifikace 
ve studijním oboru učitelství pro I. stupeň. 

Rozpočtovou změnu č. 476/2014
- přesun finančních prostředků ve výši 2.380,-- Kč z rezervy Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje - vratka na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Jedná se o nerozdělené finanční prostředky neinvestiční dotace určené na „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“. 

Rozpočtovou změnu č. 477/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 216.717,91 Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od škol a školských zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem ve výši 3.643,-- Kč a od škol a školských zařízeních zřizovaných obcemi Karlovarského kraje  
ve výši 213.074.91 Kč jako nevyčerpané prostředky z dotací na rozvojové programy MŠMT. Vratky 
se vztahují k rozpočtu roku 2014 (rozpis vratek od jednotlivých škol a školských zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 478/2014
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 249.750,-- Kč. Jedná se o zajištění prostředků 
na výplatu finančních odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem 
v oblasti školství (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 479/2014
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  441.485,-- Kč. Jedná se o zajištění finančních prostředků v rámci „Dohody o narovnání“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní uměleckou školu Antonína Dvořáka Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 480/2014 
- přesun rozpočtových prostředků z kapitoly příspěvky cizím subjektům Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 230.000,-- Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Prostředky jsou určeny na částečné pokrytí výdajů souvisejících s dotiskem propagačních publikací a materiálů Karlovarského kraje.


Rozpočtovou změnu č. 481/2014
- přesun rozpočtových prostředků z odboru dopravy a silničního hospodářství do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 10.000,-- Kč. Jedná se o zpracování odborné prezentace Karlovarského kraje a účast na výroční schůzi EgroNet za Karlovarský kraj dne 11.11.2014. V souvislosti s touto akcí byla uzavřena dohoda o provedení práce s Ing. Vítem Janošem, Ph.D a tato činnost bude zaplacena formou odměny. 

Rozpočtovou změnu č. 482/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 12.442,26 Kč (450,48 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj (podíl SR). Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Zachování vzpomínek pro budoucnost realizovaného v rámci Program Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013.

Termín kontroly: 09.02.2015

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


4. Informace o ukončení smluvního vztahu a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1324/12/14

- bere na vědomí informaci o ukončení smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Karlovarského kraje" na období 22.10.2014 – 21.10.2016 k datu 30.11.2014 formou řádně podané výpovědi smlouvy ze strany dodavatele (vítězného uchazeče), společnosti Burešovi, s.r.o.

- bere na vědomí informaci o zajištění pravidelných úklidových služeb v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje na období 1.12.2014 – 30.1.2015 společností de Wolf GROUP s.r.o.

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Zajištění pravidelných úklidových služeb 
v objektech Krajského úřadu Karlovarského kraje" na období 1.2.2015 – 31.1.2017 formou zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí realizovat veřejnou zakázku dle tohoto usnesení prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek a v souladu s pravidly Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek

Termín kontroly: 09.03.2015

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


5. Změna charakteru části schváleného neinvestičního příspěvku na dotaci do investičního fondu 
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1325/12/14

- schvaluje změnu charakteru části neinvestičního příspěvku ve výši 5.000.000,-- Kč na dotaci 
do investičního fondu

- schvaluje použití investičního fondu ve výši 1.000.000,-- Kč příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
MUDr. Roman Sýkora, Ph. D., ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace


6. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola, Vančurova 83 Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1326/12/14

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 75.000,-- Kč příspěvkové organizaci Základní škola a střední škola Karlovy Vary na vybavení školní cvičné kuchyňky

Zodpovídá:
Mgr. Martina Kheilová, ředitelka příspěvkové organizace Základní školy a střední školy Karlovy Vary


7. Navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1327/12/14

- schvaluje navýšení mzdového limitu příspěvkové organizace Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu 
o 180.000,-- Kč

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


8. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. 1328/12/14

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary v celkové výši 30.000,-- Kč na instalaci kabelů ke kamerovému systému

Zodpovídá:
Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace








9. Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o., v souvislosti 
s realizací stavby „Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1329/12/14

- projednala návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o., 
v souvislosti s realizací stavby „Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary“

- schvaluje příkazní smlouvu mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o., v souvislosti 
s realizací stavby „Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem 
a Letištěm Karlovy Vary s.r.o., v souvislosti s realizací stavby „Výstavba nového objektu Záchranné 
a požární služby na letišti Karlovy Vary“

Termín kontroly: 13.04.2015

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


10. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba nového objektu Záchranné 
a požární služby na letišti Karlovy Vary“ 
- Schválení formy zadávacího řízení, hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1330/12/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení v režimu veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Výstavba nového objektu Záchranné 
a požární služby na letišti Karlovy Vary“

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výstavba nového objektu Záchranné a požární služby na letišti Karlovy Vary“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Tomáš Brtek         - náhradník: Josef Vaněk
- člen: Šárka Drahokoupilová - náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Aleš Kovář            - náhradník: Mgr. Ivan Harašta

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komisi:
- člen: Ing. Petr Navrátil 	- náhradník: Hana Hozmanová
- člen: Ing. Tomáš Svoboda	- náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Ing. Václav Živný	- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Mgr. Jiří Holan     	- náhradník: Bohuslava Hajská
- člen: Šárka Drahokoupilová	- náhradník: Bc. Antonín Zaschke
- člen: Ing. Tomáš Brtek          - náhradník: Josef Vaněk
- člen: Ing. Aleš Kovář            - náhradník: Mgr. Ivan Harašta

Termín kontroly: 23.02.2015

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


11. Schválení Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1331/12/14

- schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi s datem nabytí účinnosti od 1.1.2015 pro zadavatele Karlovarský kraj a s datem nabytí účinnosti od 1.3.2015 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje

- ruší Pravidla Rady Karlovarského kraje pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 
č. PR 01/2014 s ukončením účinnosti dne 31.12.2014 pro zadavatele Karlovarský kraj a s ukončením účinnosti 28. února 2015 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje

Termín kontroly: 13.04.2015

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


12. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1332/12/14

- schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost 
na akci - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“

- pověřuje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci - Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“

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


13. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014 – 1. až 6. změna a nepředvídatelné náklady

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1333/12/14

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., VV autobusy s.r.o., LIGNETA autobusy s.r.o., Cvinger Bus s.r.o. a Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě s dopravci České dráhy, a.s. a GW Train Regio a.s., dle návrhu

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


14. Správní řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejných zakázek „Rekonstrukce silnice II/210 – průtah Kraslice“ a „Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 v Chebu“ 
v rámci projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – 
I. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1334/12/14

- bere na vědomí rozhodnutí ve správním řízení o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice II/210 – průtah Kraslice“, ze dne 25.11.2014

- souhlasí s přípravou a následným podáním správní žaloby ve věci rozhodnutí předsedy Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti 
se zadáváním veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice II/210 – průtah Kraslice“, ze dne 25.11.2014

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, uhradit pokutu ve výši 1.000.000,-- Kč v termínu do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí, tj. do 25.1.2015

- bere na vědomí rozhodnutí ve správním řízení o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 v Chebu“, ze dne 25.11.2014

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí uhrazení pokuty ve výši 1.000.000,-- Kč

Termín kontroly: 23.02.2015

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


15. Sloučení smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1335/12/14

- souhlasí se sloučením smlouvy ev. č.: 119/2006 o závazku veřejné služby uzavřenou s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., se smlouvou ev. č.: 116/2006 o závazku veřejné služby uzavřenou 
s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., ke dni 1.1.2015, dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku č. 25 ke smlouvě ev. č.: 116/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 
s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

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


16. Žádost dopravce GW Train Regio a.s. o změnu smluvního ujednání 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1336/12/14

- schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem GW Train Regio a.s., dle návrhu

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


17. Platy ředitelů příspěvkových organizací kraje v sociální oblasti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1337/12/14

- schvaluje novou výši platů ředitelům příspěvkových organizací kraje v sociální oblasti dle návrhu, 
s účinností od 1.1.2015

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly vyplývající z výše uvedeného usnesení

Termín kontroly: 09.02.2015

Zodpovídá:
Lenka Fratričová, vedoucí personálního oddělení


18. Zpráva o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1338/12/14

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ ke dni 30.11.2014

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


19. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny v Karlovarském kraji“ v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1339/12/14

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

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 1. dílčí část zakázky: ,,Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny pro okres Cheb pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Joker o.s., Karlova 392/17, 350 02 Cheb, IČO 26656892, 
s nabídkovou cenou 4.761.483,-- Kč (cena bez DPH).

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 2. dílčí část zakázky: ,,Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny pro okres Sokolov pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením byla vyhodnocena nabídka uchazeče Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Školní 737, 357 35 Chodov, 
IČO 27989364, s nabídkovou cenou 4.761.900,-- Kč (cena bez DPH).

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 3. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny pro okres Karlovy Vary pro osoby se zdravotním, zejména mentálním postižením“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Farní charita Karlovy Vary, Svobodova č. 743/12, 360 17
Karlovy Vary,  IČO 49753053, s nabídkovou cenou 2.857.140,-- Kč (cena bez DPH).

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 4. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny pro okres Karlovy Vary pro osoby s duševním onemocněním“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 48678767, s nabídkovou cenou 2.142.574,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb, doplněny budou pouze specifické údaje vyplývající z vysoutěžené zakázky u každého dodavatele

- schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 1. dílčí části, Joker o.s., Karlova 392/17, 350 02 Cheb, IČO 26656892, s nabídkovou cenou pro 1. dílčí část 4.761.483,- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, dle návrhu

uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 2. dílčí části zakázky Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Školní 737, 357 35 Chodov, IČO 27989364, s nabídkovou cenou pro 2. dílčí část zakázky 4.761.900,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, dle návrhu

uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 3. dílčí části zakázky Farní Charita Karlovy Vary, Svobodova č. 743/12, 360 17
Karlovy Vary,  IČO  49753053, s nabídkovou cenou pro 3. dílčí část zakázky 2.857.140,-- Kč bez DPH, 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, dle návrhu

uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 4. dílčí části zakázky Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 48678767, s nabídkovou cenou pro 4. dílčí část zakázky 2.142.574,- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, 
dle návrhu

Termín kontroly: 23.02.2015

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




20. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním“ 
v rámci individuálního projektu „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1340/12/14

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

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 1. dílčí část zakázky: „Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby s duševním onemocněním“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 48678767, s nabídkovou cenou 2.425.363,-- Kč (cena bez DPH).

Jako nejvýhodnější a jediná nabídka pro 2. dílčí část zakázky: “Zajištění sociální služby sociální rehabilitace v Karlovarském kraji pro osoby se zdravotním, zejména s mentálním postižením“ byla vyhodnocena nabídka uchazeče Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., Londýnská 81, 120 00 Praha 2, IČO 61383783, s nabídkovou cenou 2.425.500,-- Kč (cena bez DPH).

- schvaluje návrh smlouvy o poskytování sociálních služeb, doplněny budou pouze specifické údaje vyplývající z vysoutěžené zakázky u každého dodavatele

- schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 1. dílčí části Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, Jaselská 1304, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 48678767, s nabídkovou cenou pro 1. dílčí část zakázky 
2.425.363,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, 
dle návrhu

uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem 
a vítězem soutěže 2. dílčí části zakázky Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s., Londýnská 81, 120 00 Praha 2, IČO 61383783, s nabídkovou cenou pro 2. dílčí část zakázky 2.425.500,- Kč bez DPH, 
po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, dle návrhu

Termín kontroly: 23.02.2015

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


21. Dodatky ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1341/12/14

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku 
mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem výše uvedeného dodatku č. 5 smlouvy

- schvaluje návrh a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku 
mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS Sokolov s.r.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem výše uvedeného dodatku č. 3 smlouvy

Termín kontroly: 27.04.2015

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana


22. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy a lůžka“ – části 7 a 8. Příprava zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy a lůžka“ – části 7 a 8.“ - Schválení formy zadávacího řízení - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1342/12/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy a lůžka“, část 7, evidenční číslo veřejné zakázky 494527, dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona

- pověřuje hejtmana podpisem oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy a lůžka“ na část 7 a jeho zaslání všem uchazečům v zákonné lhůtě 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí dle návrhu

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy a lůžka“, část 8, evidenční číslo veřejné zakázky 494527, dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona

- pověřuje hejtmana podpisem oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy a lůžka“ na část 8 a jeho zaslání všem uchazečům v zákonné lhůtě 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí dle návrhu

- schvaluje realizaci nového zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku na dodávky: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy a lůžka“, část 7, 8“

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na novou veřejnou zakázku „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 6, 7, 8 - Centrifugy a lůžka“, část 7, 8“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje složení komise pro nové otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová 	           - náhradník: Ing. Alena Šalátová
- člen: Ing. Tina Batková	           - náhradník: Ing. Martin Čvančara
- člen: Ing. Jaroslav Bednář	           - náhradník: Ing. Andrea Benáčková

- jmenuje členy hodnotící komise a náhradníky členů nové hodnotící komise:
- člen: Ing. Miroslav Balatka	           - náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva                       - náhradník: Bc. Miloslav Čermák
- člen: Hana Hozmanová		 - náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	           - náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová		 - náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Andrea Benáčková           - náhradník: Ing. Jaroslav Bednář                     
- člen: Mgr. David Bracháček		- náhradník: Ing. Lukáš Holý

a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 13.04.2015

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


23. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje Mgr. Miroslavu Stulákovi 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1343/12/14

- schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 20.000,-- Kč 
Mgr. Miroslavu Stulákovi, zaměstnanci příspěvkové organizace Gymnázium Cheb, za dlouholetou záslužnou práci při organizování národní Dějepisné soutěže gymnázií včetně darovací smlouvy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit darovací smlouvu k podpisu hejtmanovi

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


24. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb: „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“
- 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 hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1344/12/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku", rozdělenou na části:
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - autoservis
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - strojírenský úsek
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - PC učebna
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - elektrotechnické laboratoře
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - vybavení elektrotechnických dílen
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - gastroúsek
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - truhlářské vybavení

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku", rozdělenou na části:
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - autoservis
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - strojírenský úsek
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - PC učebna
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - elektrotechnické laboratoře
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - vybavení elektrotechnických dílen
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - gastroúsek
- Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku - truhlářské vybavení

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Bc. Tomáš Mašek		- náhradník: Ing. Dagmar Hronešová 
- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec		- náhradník: Ing. Olga Písecká 
- člen: Ing. Jan Homolka		- náhradník: František Brož

- jmenuje složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek:
- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: MUDr. Jan Svoboda	 	- náhradník: Ing. Karel Jakobec
- člen: pan Lukáš Pokorný		- náhradník: pan František Jurčák
- člen: Ing. Pavel Paprsek		- náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	
- člen: Ing. Stanislav Jambor		- náhradník: Ing. Lubomír Modrovič
- člen: Ing. Mgr. Petr Adamec		- náhradník: Mgr. Bc. Tomáš Mašek
- člen: Ing. Bc. Václav Hanzlík		- náhradník: Ing. Ivan Škola
- člen: paní Kateřina Krutinová		- náhradník: pan Leopold Kolář
- člen: Ing. Jan Homolka		- náhradník: pan Roman Hejda

- ukládá Mgr. Bc. Tomáši Maškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, realizovat zadávací řízení dle usnesení

Termín kontroly: 09.03.2015

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


25. Jmenování členů konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1345/12/14

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary ve složení

předseda komise:
Ing. Jana Trantinová
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje - člen určený ředitelem krajského úřadu

členové komise:
JUDr. Václav Sloup
náměstek hejtmana Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem

JUDr. Martin Havel
náměstek hejtmana Karlovarského kraje - člen určený zřizovatelem

Mgr. Karel Borský
ředitel příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství

Mgr. Martina Fenclová
inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce

Ing. Zdeněk Výborný
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly související 
se jmenováním členů konkursní komise

Termín kontroly: 09.03.2015

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


26. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov a určení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1346/12/14

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

- jmenuje PhDr. Milana Molce na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov s účinností od 1. ledna 2015, a to na dobu určitou do 31. prosince 2020, se zkušební dobou 3 měsíců

- určuje plat PhDr. Milanu Molcovi s účinností od 1. ledna 2015 dle návrhu platového výměru

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním PhDr. Milana Molce na pracovní místo, určením jeho platu a změnou v údajích vedených v rejstříku škol 
a školských zařízení

Termín kontroly: 09.02.2015

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


27. Změna usnesení rady kraje č. RK 1158/10/14 - Změny platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem, Dodatek č. 1 předpisu rady kraje PR č. 03/2014 Pravidla pro hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 
a změny platů a mzdy ředitelů příspěvkových organizací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. 1347/12/14

- mění své usnesení č. RK 1158/10/14 ze dne 30.10.2014, kterým vzala na vědomí změnu platů ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. listopadu 2014 dle návrhu, a schválila změnu mzdy Ing. Leoše Horčičky, ředitele příspěvkové organizace Školní statek a středisko ekologické výchovy Cheb, s účinností od 1. listopadu 2014 dle návrhu, v tom smyslu, že návrh 
se nahrazuje novým

- schvaluje Dodatek č. 1 předpisu rady kraje č. PR 03/2014 Pravidla pro hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu

- schvaluje změnu platů spočívající ve změně příplatků za vedení, zvláštních příplatků a osobních příplatků ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem s účinností od 1. ledna 2015 dle návrhu

- schvaluje změnu mzdy Ing. Leoše Horčičky, ředitele příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, s účinností od 1. ledna 2015 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem o tomto usnesení rady kraje, zveřejnit dodatek č. 1pravidel na webových stránkách a realizovat veškeré úkoly související se změnami platů mzdy ředitelů příspěvkových organizací

Termín kontroly: 09.02.2015

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


28. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizace stavby v rámci projektu "Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1348/12/14

- schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby v rámci projektu "Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným"

- ukládá řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, Mgr. Michaelu Rundovi, zajistit podpis dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

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


29. Odměna k životnímu jubileu PaedDr. Vratislavu Emlerovi, řediteli příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1349/12/14

- schvaluje odměnu PaedDr. Vratislavu Emlerovi, řediteli příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary ve výši, dle návrhu

Termín kontroly: 09.02.2015

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


30. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro Romana Pšeničku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1350/12/14

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

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Romanu Pšeničkovi ve výši 50.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s vydáním publikace o historii území obce Dolní Rychnov

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit potřebné podklady 
pro poskytnutí příspěvku

Termín kontroly: 11.05.2015

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


31. Poskytnutí odměny za odevzdání archeologického nálezu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1351/12/14

- schvaluje vyplacení odměny za odevzdání archeologického nálezu ve výši 90.000,-- Kč nálezkyni paní Ireně Krákové

- schvaluje předložené znění darovací smlouvy

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit veškeré úkony související 
s realizací usnesení

Termín kontroly: 13.04.2015

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


32. Odstoupení od projektu ROP "Art Centrum Galerie 4 – rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 30/1, Cheb"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1352/12/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání návrhu na ukončení smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/71.01161 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad uzavřené dne 30.6.2014 mezi poskytovatelem dotace Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a příjemcem dotace Galerií 4 - galerie fotografie, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, a to dohodou smluvních stran ve smyslu oddílu XXII, odst. 1 smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení odstoupení od uzavřených smluv mezi Karlovarským krajem a Galerií 4 - galerií fotografie, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje na financování projektu ROP „Art Centrum Galerie 4 (rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb)" spolufinancovaného z prostředků EU a to jmenovitě:
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu ve výši 9.450.000,-- Kč
Smlouva o poskytnutí příspěvku na neuznatelné výdaje projektu ve výši 8.661.620,-- Kč
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 5.550.000,-- Kč

-	dokončení celé akce "Art Centrum Galerie 4 (rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb)" v režimu investiční akce plně hrazené Karlovarským krajem ve výši již poskytnutých finančních prostředků, tj. 23.661.620,-- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje

- ukládá řediteli příspěvkové organizace, Mgr. Illkovi, odboru ekonomickému a odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu učinit potřebné úkony vedoucí k vrácení poskytnuté dotace za 1. etapu projektu ve výši 538.872,96 Kč "Art Centrum Galerie 4 (rekonstrukce Špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb)" zpět na účet poskytovatele dotace a další nutné úkony s odstoupením od smlouvy související

- ukládá Mgr. Zbyňku Illkovi, řediteli Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvkové organizace Karlovarského kraje provést, po ukončení investiční akce celkové vyúčtování poskytnutých finančních prostředků, ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a odborem ekonomickým

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

Termín kontroly: 23.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace


33. Souhlas s pokácením 4 ks dřevin  rostoucích na pozemku st.p.č. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1353/12/14

- souhlasí s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemku st.p.č. 31/2 v k.ú. Dolní Dvory, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu špatného zdravotního stavu dřevin, zajištění bezpečnosti osob pohybujících v okolí dřevin a zamezení škod na přilehlé budově Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty žadateli, tj. Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizaci, jako protihodnoty za vynaložené náklady na kácení a případnou náhradní výsadbu

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

Termín kontroly: 25.05.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 



34. Souhlas s pokácením 39 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1354/12/14

- souhlasí s pokácením 39 ks dřevin rostoucích na pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov, 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dřevin a zajištění bezpečnosti osob a vozidel pohybujících se po přilehlé komunikaci v okolí dřevin

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty žadateli, tj. společnosti ATELIER STOECKL, s.r.o., se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, IČO 02099624, jako protihodnoty za vynaložené náklady 
na kácení a případnou náhradní výsadbu

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

Termín kontroly: 25.05.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


35. Úplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 472/7, p.p.č. 2526, p.p.č. 2527 a část pozemku p.p.č. 472/5 v k.ú. Hroznětín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1355/12/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků p.p.č. 472/7 o výměře 1155 m2, p.p.č. 2526 o výměře 2914 m2, p.p.č. 2527 o výměře 3917 m2 a části pozemku p.p.č. 472/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1381-33/2012 z původního pozemku p.p.č. 472/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 472/6 o výměře 15 m2, vše 
v k.ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi společností RABBIT Trhový Štěpánov a.s., se sídlem Trhový Štěpánov 302, PSČ 257 63 Trhový Štěpánov, IČO 18622437, zastoupenou Ing. Zdeňkem Jandejskem, předsedou představenstva (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 1.799.920,-- Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a.s., 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: 27.04.2015

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







36. 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 1356/12/14

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22129, pozemek p.p.č. 1015/1 v k.ú. Otovice u Karlových Var, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 838-232.3/2012 ze dne 17.10.2012 (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/22134, pozemek p.p.č. 992/1 v k.ú. Otovice u Karlových Var, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 859-34.1/2013 ze dne 27.02.2013 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnicím č. II/606 a č. II/214, pozemky p.p.č. 2593/1 a p.p.č. 2416/1 v k.ú. Cheb, 
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle geometrického plánu č. 4518-384/2011 ze dne 17.10.2012 (umístění inženýrských sítí – STL, NTL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 
2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, 
tj. celkem 3.000,-- Kč + DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/210, pozemky p.č. 370/1, 370/3, 370/17, 374/5, 375/7 a 4112/1 
v k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 3271-6635/2014 ze dne 14.10.2014 (umístění inženýrských sítí – umístění zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení "Sokolov, KSÚS SO 405, vVN"), a to za celkovou jednorázovou úhradu 3.000,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 
2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, 
tj. celkem 5.000,-- Kč + DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21233, pozemek p.č. 1077/1 v k.ú. Habartov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1079-1354/2014 ze dne 16.10.2014 (umístění inženýrských sítí – zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení "Habartov, Sokolovská 
p. 1166/2, 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/2238, pozemek p.č. 923/1 v k.ú. Olšová Vrata, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 921-1331/20142 ze dne 08.08.2014 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady 
na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

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

Termín kontroly: 22.06.2015

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


37. Výjimka z podmínky přebytečnosti dle „Pravidel pro správu majetku kraje“
a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje sedmi uživatelkám Domova 
pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1357/12/14

- schvaluje výjimku z podmínky přebytečnosti v souladu s přílohou č. 2 zřizovací listiny „Pravidel 
pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje svěřeného 
do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle soupisu celkem v pořizovacích hodnotách 74.604,16 Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, a to Evě Bajgerové, Renatě Novotné, Margitě Volínové, Ludmile Jančarové, Vlastě Kaplanové, Anně Hellerové a Emílii Růžičkové, zastoupenými jejich opatrovníky, formou darovací smlouvy, dle návrhu

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, Ing. Pavlu Novákovi, uzavřít darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Evou Bajgerovou, Renatou Novotnou, Margitou Volínovou, Ludmilou Jančarovou, Vlastou Kaplanovou, Annou Hellerovou a Emílií Růžičkovou, zastoupenými jejich opatrovníky

Termín kontroly: 27.04.2015

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace


38. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1358/12/14

- souhlasí s úplnou fyzickou ekologickou likvidací čtyř kusů movitých věcí ve správě čtyř příspěvkových organizací, a to Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, Střední zemědělské školy Dalovice, Prvního českého gymnázia v Karlových Varech a Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Mgr. Iloně Medunové, ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, Ing. Zdeňku Perlingerovi, řediteli Střední zemědělské školy Dalovice, RNDr. Zdeňku Papežovi, řediteli Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 
Ing. Romanu Procházkovi, řediteli Muzea Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje,
zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitých věcí, dle návrhu

Termín kontroly: 27.04.2015

Zodpovídá:
Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace 
Ing. Zdeněk Perlinger, ředitel příspěvkové organizace Střední zemědělské školy Dalovice
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech
Ing. Roman Procházka, ředitel Muzea Cheb, příspěvková organizace


39. Vyjádření kraje k žádosti společnosti Karlovarská Korunní s.r.o. o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba a stáčení minerálních vod Korunní“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1359/12/14

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba 
a stáčení minerálních vod Korunní“, společnosti Karlovarská Korunní s.r.o.
- souhlasí s vydáním integrovaného povolení pro zařízení „Výroba a stáčení minerálních vod Korunní“, společnosti Karlovarská Korunní s.r.o., dle platné legislativy bez připomínek

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


40. Vyjádření Karlovarského kraje k oznámení záměru „Rozšíření přímo dotčené oblasti 
již posuzovaného záměru hornické činnosti v dobývacích prostorech východní části sokolovského revíru – odtěžení nadloží od původního terénu v rozšířené ploše“ podle § 6 odst. 7 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1360/12/14

- projednala oznámení záměru „Rozšíření přímo dotčené oblasti již posuzovaného záměru hornické činnosti v dobývacích prostorech východní části sokolovského revíru – odtěžení nadloží od původního terénu v rozšířené ploše“ a

- vydává toto vyjádření: 
Karlovarský kraj se záměrem „Rozšíření přímo dotčené oblasti již posuzovaného záměru hornické činnosti v dobývacích prostorech východní části sokolovského revíru – odtěžení nadloží od původního terénu 
v rozšířené ploše“ souhlasí za podmínky, že budou dodržena opatření k prevenci, vyloučení, snížení 
a popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedená v oznámení záměru na str. 102 – 104

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


41. Vzdání se funkce vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1361/12/14

- bere na vědomí vzdání se funkce vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu Ing. Marie Tomsové dnem 31.12.2014

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se vzdáním se funkce

Termín kontroly: 09.02.2015

Zodpovídá:
Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu


42a. Poskytnutí daru prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému v roce 2015

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1362/12/14

- souhlasí s poskytnutím daru ve výši 10.000,-- Kč prvnímu občánkovi Karlovarského kraje narozenému 
v roce 2015

Termín kontroly: 09.02.2015

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

42b. Schválení poskytnutí podpory na projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 
v Karlovarském kraji - Evropsky významná lokalita Doupovské hory č. 14227326

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1363/12/14

- schvaluje poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji - Evropsky významná lokalita Doupovské hory 
č. 14227326 ve výši 18.568,45 Kč

- schvaluje poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí na projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji - Evropsky významná lokalita Doupovské hory 
id. č. EDS/SMVS 115D122004209 ve výši 352.800,55 Kč

- schvaluje smlouvu č. 14227326 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v předloženém znění

- schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí id. č. EDS/SMVS 115D122004209 v předloženém znění

Termín kontroly: 23.02.2015

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


42c. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:                                                                                           „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 2, 3                                                                                 - Endoskopická a Laparoskopická sestava" – část 2, Endoskopická sestava                                                                              Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 2, 3                                                                                        - Endoskopická a Laparoskopická sestava" – část 2, Endoskopická sestava                                                                               financované v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1364/12/14

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 2, 3 - Endoskopická a Laparoskopická sestava" – část 2, Endoskopická sestava“ financované v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace 
a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 7, firma Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, 
s nabídkovou cenou 999.930,-- Kč bez DPH

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 2, 3 - Endoskopická a Laparoskopická sestava" – část 2, Endoskopická sestava financovanou 
v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, s nabídkovou cenou 999.930,-- Kč bez DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže společností Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, s nabídkovou cenou 999.930,-- Kč 
bez DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje vedoucí odboru zdravotnictví podpisem Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže společností Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, s nabídkovou cenou 999.930,-- Kč bez DPH

Termín kontroly: 16.11.2015

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


42d. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1 - Endoskopické vybavení“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Příprava nového zadávacího řízení:  „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1, - Endoskopické vybavení“                                                 - Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                           - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                                - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                        - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek                                                                                                  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1365/12/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1 - Endoskopické vybavení“, evidenční číslo veřejné zakázky 377324, 
dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona., financovanou v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- pověřuje hejtmana podpisem oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1 - Endoskopické vybavení“ a jeho zasláním všem uchazečům v zákonné lhůtě 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí dle návrhu

- schvaluje realizaci nového zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na dodávky v rámci projektu: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1 - Endoskopické vybavení “, Financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na novou veřejnou zakázku „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 1 - Endoskopické vybavení“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH

- jmenuje členy komise pro nové otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Tina Batková
- člen: Ing. Jaroslav Bednář		

- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- náhradník: Ing. Martin Čvančara
- náhradník: Ing. Andrea Benáčková

- jmenuje členy nové hodnotící komise:
- člen: Ing. Miroslav Balatka	- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva		- náhradník: Bc. Miloslav Čermák
- člen: Hana Hozmanová	- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	- náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová	- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Mgr. David Bracháček	- náhradník: Ing. Lukáš Holý
- člen: Ing. Andrea Benáčková	- náhradník: Ing. Jaroslav Bednář
- člen: Ing. Martin Čvančara	- náhradník: Petr Černý
- člen: MUDr. Jiří Štuksa	- náhradník: MUDr. Blanka Zbořilová

a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 16.11.2015

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


42e. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 9, 10, 11 - Funduskamera a akutní péče“ – část 11, akutní péče II. Příprava nového zadávacího řízení: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN,  část 11 - akutní péče II“                                                                                                                                                      - Schválení formy zadávacího řízení                                                                                                                                    - Schválení hodnotících kritérií a jejich vah                                                                                                                              - Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami                                                                                                      - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1366/12/14

- schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 9, 10, 11 - Funduskamera a akutní péče“ – část 11, akutní péče II, evidenční číslo veřejné zakázky 494535, dle § 84 odst. 1 písm. e) zákona, financovanou v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- pověřuje hejtmana podpisem oznámení o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 9, 10, 11 - Funduskamera a akutní péče“ – část 11, akutní péče II a jeho zasláním všem uchazečům v zákonné lhůtě 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí dle návrhu

- schvaluje realizaci nového zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku na dodávky v rámci projektu: „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 11 - akutní péče II“ financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- schvaluje základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na novou veřejnou zakázku „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 11 - akutní péče II“. Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena bez DPH.

- jmenuje členy komise pro nové otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Tina Batková
- člen: Ing. Jaroslav Bednář		

- náhradník: Ing. Alena Šalátová
- náhradník: Ing. Martin Čvančara
- náhradník: Ing. Andrea Benáčková

- jmenuje komise nové hodnotící komise:
- člen: Ing. Miroslav Balatka	- náhradník: JUDr. Martin Havel
- člen: Václav Mleziva	             - náhradník: Bc. Miloslav Čermák
- člen: Hana Hozmanová	- náhradník: JUDr. Václav Sloup
- člen: Mgr. Marián Odlevák	- náhradník: Ing. Richard Ullisch
- člen: Ing. Alena Šalátová	- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Mgr. David Bracháček	- náhradník: Ing. Lukáš Holý
- člen: Ing. Andrea Benáčková	- náhradník: Ing. Jaroslav Bednář
- člen: Ing. Martin Čvančara	- náhradník: Petr Černý
- člen: MUDr. Pavel Kopecký	- náhradník: MUDr. Martin Stankovič

a zároveň pověřuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, hodnotící komisi posouzením prokázání splnění kvalifikace

Termín kontroly: 16.11.2015

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


42f. Stažení žádosti Karlovarského kraje na čerpání finančních prostředků na projekt "Přístrojové vybavení oddělení onkologie a radioterapie nemocnice Cheb- lineární urychlovač"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1367/12/14

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem žádosti o stažení žádosti 
o dotaci na projekt "Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici 
Cheb- lineární urychlovač"

Termín kontroly: 07.09.2015

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


42g. Záměr kraje prodat nemovité věci v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 522, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemek st.p.č. 944, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemek 
p.p.č. 3098/7, vše v k.ú. Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1368/12/14

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat následující nemovité věci:

•	pozemek st.p.č. 522, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 459 m2, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, technická vybavenost
•	pozemek st.p.č. 944, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 206 m2, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, technická vybavenost
•	pozemek p.p.č. 3098/7, ostatní plocha, o výměře 170 m2

vše v k.ú. Toužim, 
formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Středním odborným učilištěm Toužim, příspěvkovou organizací, se sídlem Plzeňská 330, 364 11 Toužim, IČO 00669831 (jako prodávající 
na straně jedné) a společností OK STS Toužim, a.s., se sídlem Žlutická 430, 364 01 Toužim, 
IČO 49790331 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 2.000.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí + 10.000,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, 
tj. celkem 2.011.000,-- 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 majetku společnosti OK STS Toužim, a.s.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej následujících nemovitých věcí:

•	pozemek st.p.č. 522, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 459 m2, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, technická vybavenost
•	pozemek st.p.č. 944, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 206 m2, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, technická vybavenost
•	pozemek p.p.č. 3098/7, ostatní plocha, o výměře 170 m2

vše v k.ú. Toužim, 
formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Středním odborným učilištěm Toužim, příspěvkovou organizací, se sídlem Plzeňská 330, 364 11 Toužim, IČO 00669831 (jako prodávající 
na straně jedné) a společností OK STS Toužim, a.s., se sídlem Žlutická 430, 364 01 Toužim, 
IČO 49790331 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 2.000.000,--Kč + 1.000,-- Kč 
za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí + 10.000,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, 
tj. celkem 2.011.000,--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 majetku společnosti OK STS Toužim, a.s.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Středního odborného učiliště Toužim, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 25.05.2015

Zodpovídá:
Ing. Richard Nykodym, ředitel příspěvkové organizace Středního odborného učiliště Toužim



42h. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku "DODÁVKA A IMPLEMENTACE KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ" v rámci projektu Karlovarského kraje Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV financovaného 
z  Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, č. Výzvy 11                                                                        - 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 1369/12/14

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku. "Dodávka a implementace komunikačních technologií" v rámci projektu Karlovarského kraje ,,Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV", který je spolufinancován z Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – Služby 
v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, č. Výzvy 11

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka 
a implementace komunikačních technologií"

- jmenuje členy pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Ing. Marcela Skalová		- náhradník Jarmila Bartošová
- člen: Ing. Stanislav Hubka		- náhradník Mgr. David Steindl, DiS.
- člen: Mgr. Miloš Kukačka, DiS.	- náhradník Petra Bakurová

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:

- člen: Bc. Miloslav Čermák		- náhradník: Ing. Miroslav Balatka
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Mgr. Jiří Klsák
- člen: Ing. Tomáš Svoboda		- náhradník: Mgr. Petr Zahradníček 		
- člen: Ing. Jiří Červenka		- náhradník: Bohuslava Hajská
- člen: Ing. Alena Šalátová		- náhradník: Ing. Denisa Cettlová
- člen: Ing. Stanilav Hubka		- náhradník: Mgr. David Steindel, DiS.
- člen: Mgr. Miloš Kukačka, DiS.	- náhradník: MUDr. Adriana Kotrchová

Termín kontroly: 16.11.2015

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


42i. Rozpočtová změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1370/12/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č.  483/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 294.431,-- Kč. Jedná se o navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu 
ve výši 294.431,-- Kč a zároveň navýšení odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje této organizaci ve výši 294.431,-- Kč, protože skutečné odpisy budou vyšší o tuto částku z důvodu realizace investičních akcí v roce 2014 a v souvislosti se zrušením 5 % zůstatkové ceny majetku při jeho vyřazení na základě změny legislativy od 1.1.2014, ČSÚ č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku.

Termín kontroly: 09.02.2015

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


42j. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1371/12/14

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče v celkové výši 281.550,-- Kč, z toho:
- 170.000,-- Kč na nákup universálního stroje RE 22 - robot do kuchyně
- 111.550,-- Kč na nákup elektrické sklopné pečící pánve

Zodpovídá:
Pokorná Olga, DiS., ředitelka příspěvkové organizace Zařízení následné rehabilitační 
a hospicové péče


42k. Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš - uvolnění objektu v souvislosti se zahájením realizace stavby 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1372/12/14

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, panu Danielovi Lindenbergovi, zajistit uvolnění objektu v Neumannově ulici v Aši 
v souvislosti se zahájením stavby Rekonstrukce objektu Neumannova ulice, Aš

Zodpovídá:
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace


42l. Zplnomocnění Ing. arch. Jaromíra Musila k podpisu Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem a firmou Atelier T-plan, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1373/12/14

- schvaluje Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Karlovarským krajem a firmou Atelier 
T-plan, s.r.o.

- zmocňuje Ing. arch. Jaromíra Musila k podpisu Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek 
mezi Karlovarským krajem a firmou Atelier T-plan, s.r.o.

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


42m. Rozpočtová změna č. 484/2014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1374/12/14

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 484/2014
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.890.270,73 Kč z titulu přijetí 1. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Zítra v práci (OP LZZ 3.) a zároveň přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kancelář ředitele úřadu ve výši 
300.000,-- Kč ke krytí mzdových výdajů souvisejících s realizací projektu, 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

Termín kontroly: 09.02.2015

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


