Usnesení ze 105. jednání RKK dne 03.09.2018 (mimo řádný termín)

03.09.2018		Strana 21 (celkem 21)

	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 105. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. září 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 11:30 do 16:37 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis (od 13:42 hod.), 
Mgr. Seifertová, Mgr. Blažek, Ing. Bureš, Ing. Janů (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Mračková Vildumetzová
Omluveni:		Ing. Jakobec, Ing. Bradáč
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění: 	Ing. arch. Franta, Mgr. Havlová, Ing. Hryszová Ing. Klíček, 
RNDr. Bc. Licková, Ph.D., Mgr. Novotný, Ing. Pilařová, Ing. Stráská 
Zapisovatelka:      	Monika Nová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Rozpočtové změny
RK 1007/09/18
2.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Implementace elektronického oběhu dokumentů Karlovarského kraje"
RK 1008/09/18
3.
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Redakční zpracování, tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“
staženo
4.
Podnět RNDr. Bc. Gabriely Lickové, Ph.D., Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
RK 1009/09/18
5.
Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb 
v Karlovarském kraji v roce 2019
RK 1010/09/18
6.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domov pro seniory a dům 
s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
RK 1011/09/18
7.
Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Karlovarského kraje Císařské lázně, příspěvková organizace
staženo
8.
Projekt "Kotlíkové dotace II" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03069/2017
RK 1012/09/18
9.
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice"
RK 1013/09/18
10.
Projekt „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296 - schválení podstatné změny projektu


RK 1014/09/18
11.
Projekt „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708 - schválení podstatné změny projektu
RK 1015/09/18
12.
Smlouva o poskytnutí náborového příspěvku v rámci „Podmínek pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie“
RK 1016/09/18
13.
Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění“ 
na rok 2018
RK 1017/09/18
14.
Příprava zákonodárné iniciativy v oblasti školství - vyjádření pracovní skupiny 
a stanovisko Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
RK 1018/09/18
15.
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1019/09/18
16.
Zřízení nových oborů vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1020/09/18
17.
Stanovisko kraje k žádosti Střední odborné školy Karlovy Vary, s.r.o., o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání střední školy, jejíž činnost tato právnická osoba vykonává  
RK 1021/09/18
18.
Místo výkonu činnosti domova mládeže, jehož činnost vykonává Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
RK 1022/09/18
19.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti polytechnických disciplín“
RK 1023/09/18
20.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nákup IT 2018"
- vyloučení účastníků zadávacího řízení v části veřejné zakázky č. 6
- výběr dodavatelů jednotlivých částí veřejné zakázky (č. 1, 2, 3, 4, 6)
- zrušení části veřejné zakázky č. 5
RK 1024/09/18
21.
Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené 
s obsazením dotovaných pracovních míst účastníky projektu Ezoocentrum, s.r.o., Bohemia Lignum a.s., Romana Beňová a Marie Dytrychová
RK 1025/09/18
22.
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
- obce Nové Hamry
RK 1026/09/18
23.
Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu Stein, Sport, Fit and Fun s.r.o.
RK 1027/09/18
24.
Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací
staženo
25.
Darování vlajky se znakem roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary a logem Karlovarského kraje vč. příslušenství ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany zastoupené Krajským vojenským velitelstvím Karlovy Vary
RK 1028/09/18
26.
Poskytnutí darů výhercům výtvarné soutěže "Žijeme zde spolu" a fotografické soutěže "Ze života národnostních menšin"
RK 1029/09/18
27.
Informace o realizaci projektu Karlovarského kraje "Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy"
RK 1030/09/18
28.
Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary", registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 - schválení podstatné změny
RK 1031/09/18
29.
Vyjímka z pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - Nová Role, kostel sv. Michaela
RK 1032/09/18
30.
Změna části usnesení a výjimka z pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - Anna Zenefelsová - Polná, Ašský statek
RK 1033/09/18
31.
Žádost o znovu projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace Pavlu Duškovi na projekt „Horní Slavkov, měšťanský dům č. p. 4 - uvedení zadního průčelí domu do stavu bez děr ve zdech, oprava fasády, přeskládání záklopového stropu 2. NP 
a oprava a ošetření trámu a prken“
RK 1034/09/18
32.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - město Horní Slavkov
RK 1035/09/18
33.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Lázně Kyselka, o. p. s.
RK 1036/09/18
34.
Dokončení výstavby pohřebiště bývalého zajateckého tábora z 1. světové války 
v Jindřichovicích 
RK 1037/09/18
35.
Schválení podstatné změny u projektů: 
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285
RK 1038/09/18
36.
Projekt Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - vyjádření ke konceptu projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením ze strany statutárního města Karlovy Vary
staženo
37.
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.09.2018
RK 1039/09/18



                
   























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- p. Martina Hurajčíka
- Ing. Josefa Janů

B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Staženo z programu:

bod č. 3	Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Redakční zpracování, tisk 
 distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“

bod č. 7	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Karlovarského kraje Císařské lázně, příspěvková organizace

bod č. 24	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací

bod č. 36	Projekt Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - vyjádření ke konceptu projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením ze strany Statutárního města Karlovy Vary


1. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1007/09/18

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 371/2018 
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 4.638.949,35 Kč (podíl EU 85 % a podíl SR 15 %) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu Karlovarského kraje s názvem Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019 realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, Specifický cíl I. Finanční prostředky budou poskytnuty základním a mateřským školám zřizovaným obcemi 
a Karlovarským krajem, které se na tomto projektu podílejí na základě uzavřených smluv o partnerství 
s finančním příspěvkem.

Rozpočtovou změnu č. 372/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 600.000 Kč z rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to z vyřazeného projektu akce č. 7008 IROP 1.3 – Technika 
pro Zdravotnickou službu Karlovarského kraje, p.o., na akci č. 7034 IROP 3.1 – Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary na dofinancování projektové dokumentace a inženýrské činnosti v rámci přípravy projektu

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu

2. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Implementace elektronického oběhu dokumentů Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1008/09/18

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky "Implementace elektronického oběhu dokumentů Karlovarského kraje". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 1 
- GORDIC spol. s r.o., s nabídkovou cenou za dodávku a implementaci včetně licencí ve výši 
1.179.750 Kč vč. DPH a nabídkovou cenou za poskytnutí roční servisní podpory a metodické pomoci 
ve výši 154.638 Kč včetně DPH.

- schvaluje dofinancování částky ve výši 289.750 Kč, která je tvořena rozdílem mezi předpokládanou cenou veřejné zakázky 890.000 Kč včetně DPH a cenou vítězné nabídky 1.179.750 Kč včetně DPH 
z rozpočtu odboru finančního na rok 2019

- ukládá vedoucí finančního odboru zapracovat částku 289.750 Kč na dofinancování realizace veřejné zakázky "Implementace elektronického oběhu dokumentů Karlovarského kraje" do návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2019

- schvaluje uzavření smlouvy o implementaci ekonomického informačního systému a smlouvy 
o poskytování servisní podpory s vítězem výběrového řízení firmou GORDIC spol. s r.o.

- souhlasí a pověřuje vedoucí finančního odboru podpisem smlouvy o implementaci ekonomického informačního systému a smlouvy o poskytování servisní podpory s vítězem výběrového řízení firmou GORDIC spol. s r.o.

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


3. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Redakční zpracování, tisk 
a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


4. Podnět RNDr. Bc. Gabriely Lickové, Ph.D., Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1009/09/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí podnět 
RNDr. Bc. Gabriely Lickové, Ph.D., Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 10.07.2018 
a jeho doplnění ze dne 13.07.2018

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit náměstkovi hejtmanky pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti, Mgr. Petrovi Kubisovi, informovat RNDr. Bc. Gabrielu Lickovou, Ph.D., o předložení podnětu Zastupitelstvu Karlovarského kraje a o výsledku

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí




5. Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb 
v Karlovarském kraji v roce 2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1010/09/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro poskytování zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2019

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Rozpočtovou změnu č. 376/2018 
- příděl do Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji (navýšení financování) 
ve výši 18.000.000 Kč zapojením příjmů vratek na zajištění sociálních služeb ve výši 11.167.088,71 Kč 
a snížením neinvestičních výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí, kapitoly příspěvky cizím subjektům, 
z finančních prostředků na zajištění sociálních služeb, ve výši 6.832.911,29 Kč

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


6. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1011/09/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace, se sídlem Tepelská 752/22, 353 01 Mariánské Lázně, 
IČO 00575143, ve výši 1.760.600 Kč na mzdové náklady sociálních pracovníků a zdravotních sester 
z důvodů uvedených v důvodové zprávě, na dofinancování 28 lůžek v kategorii A sítě sociálních služeb, na které již byly dotace pro rok 2018 poskytnuty

Termín kontroly: 08.10.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


7. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Karlovarského kraje Císařské lázně, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


8. Projekt "Kotlíkové dotace II" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace 
s evidenčním číslem KK03069/2017

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1012/09/18

- schvaluje uzavření dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03069/2017, dle důvodové zprávy

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1, kterým se upravuje smlouva 
o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK03069/2017

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


9. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1013/09/18

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“

- schvaluje hodnotící kritérium "nejnižší nabídková cena bez DPH" pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 
4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Ing. Květoslav Smutný
Šárka Drahokoupilová
Ing. Denisa Cettlová
Bc. Dagmar Keruĺová

náhradníky za členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:	
Jiří Kvak
Ing. Irena Šteflová	
Ing. Šárka Ištvánová
Ing. Andrea Černá

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Ing. Josef Janů			
Ing. Jan Bureš			
Mgr. Dalibor Blažek		
Mgr. Bc. Helena Hejnová	
Ing. Květoslav Smutný		
Ing. Tomáš Brtek
Ing. Denisa Cettlová		

náhradníky za členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Ing. arch. Vojtěch Franta	
Ing. Karel Jakobec	
Bc. Jan Picka	
Renata Oulehlová	
Šárka Drahokoupilová
Ing. Irena Šteflová	
Ing. Šárka Ištvánová

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


10. Projekt „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 
v Sokolově“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296 - schválení podstatné změny projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1014/09/18

- schvaluje podstatnou změnu u projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296, 
z důvodu změny v příjmení statutárního zástupce Karlovarského kraje, která vede ke změně právního aktu 
dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP, v souladu s těmito pravidly a vnitřní směrnicí 
PR 01/2018 Pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a z jiných evropských finančních zdrojů

Termín kontroly: 05.11.2018

Zodpovídá:
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje příspěvková organizace


11. Projekt „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708 
- schválení podstatné změny projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1015/09/18

- schvaluje podstatnou změnu u projektu „Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001708, z důvodu změny v příjmení statutárního zástupce Karlovarského kraje, která vede ke změně právního aktu dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP, v souladu s těmito pravidly a vnitřní směrnicí PR 01/2018 Pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a z jiných evropských finančních zdrojů

Termín kontroly: 05.11.2018

Zodpovídá:
MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje příspěvková organizace


12. Smlouva o poskytnutí náborového příspěvku v rámci „Podmínek pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství 
pro děti a dorost/pediatrie“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1016/09/18


- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy 
o poskytnutí náborového příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a mezi:

Karlovarským krajem, společností MEDHYNEK s.r.o., se sídlem Ostrov, Jáchymovská 1374 
a MUDr. Kateřinou Dlouhou dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit uvolněného člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem výše uvedené smlouvy

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady


13. Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
v rámci „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění“ na rok 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1017/09/18

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s., dle návrhu

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se subjektem 
Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s.

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví


14. Příprava zákonodárné iniciativy v oblasti školství - vyjádření pracovní skupiny a stanovisko Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1018/09/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí vyjádření pracovní skupiny vytvořené k posouzení možnosti zákonodárné iniciativy Karlovarského kraje v oblasti školství týkající se

	problematiky žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nepokračují ve středním vzdělávání

řešení problematiky soukromých středních škol, které byly zapsány do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a kraje vůči nim nemají žádnou kompetenci

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí stanovisko Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje k posouzení možnosti zákonodárné iniciativy Karlovarského kraje v oblasti školství týkající se




	problematiky žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nepokračují ve středním vzdělávání

řešení problematiky soukromých středních škol, které byly zapsány do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a kraje vůči nim nemají žádnou kompetenci

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 05.11.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


15. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1019/09/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, v tom smyslu, že v části A. Dlouhodobý hmotný majetek, 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022) se celková pořizovací cena v Kč aktualizuje a zároveň navyšuje o pořizovací cenu kamerového systému, 
dle návrhu č. 1

	Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace
Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vydat příslušné dodatky ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací, dle návrhů č. 2 - 11

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy






16. Zřízení nových oborů vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1020/09/18

- schvaluje nezřídit od 1. září 2019 obor vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví, denní forma vzdělávání, 
s nejvyšším povoleným počtem 136 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

- schvaluje s účinností od 1. září 2019 zřízení následujících oborů vzdělání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

	53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 220 žáků

53-41-M/03 Praktická sestra, dálková forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků
53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků

- schvaluje s účinností od 1. září 2019 zřízení následujících oborů vzdělání ve střední škole a vyšší odborné škole, jejichž činnost vykonává Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace

	53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 240 žáků

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 
120 žáků
53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 60 studentů

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající 
z tohoto usnesení

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

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


17. Stanovisko kraje k žádosti Střední odborné školy Karlovy Vary, s.r.o., o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech vzdělání střední školy, jejíž činnost tato právnická osoba vykonává  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1021/09/18

- projednala žádost Střední odborné školy Karlovy Vary, s.r.o., o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v následujících oborech vzdělání střední školy, jejíž činnost tato právnická osoba vykonává, 
s účinností od 1. září 2019

	23-55-H/02 Karosář, denní forma vzdělávání, z 12 na 30

23-55-H/01 Klempíř, denní forma vzdělávání, z 10 na 30
36-52-H/01 Instalatér, denní forma vzdělávání, z 15 na 30
39-41-H/01 Malíř a lakýrník, denní forma vzdělávání, z 10 na 30
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud, denní forma vzdělávání, z 20 na 30

- doporučuje Krajskému úřadu Karlovarského kraje nevyhovět žádosti Střední odborné školy Karlovy Vary, s.r.o., o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve výše uvedených oborech vzdělání střední školy, jejíž činnost tato právnická osoba vykonává

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


18. Místo výkonu činnosti domova mládeže, jehož činnost vykonává Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1022/09/18

- schvaluje s účinností od 5. září 2018 další místo výkonu činnosti domova mládeže, jehož činnost vykonává Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, na adrese Jednoty 1628, 356 01  Sokolov

- schvaluje navýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže, jehož činnost vykonává Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, z 88 na 119

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
ke všem úkonům spojeným s řízením ve věci zápisu uvedených změn v rejstříku škol a školských zařízení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


19. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti polytechnických disciplín“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1023/09/18

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky "Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a prvního stupně základních škol v oblasti polytechnických disciplín". Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka účastníka Malá technika, z.ú., Ruská 1118/1, 251 01 Říčany, 
IČO 03647854, s nabídkovou cenou 4.260.000 Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem Malá technika, z.ú., Ruská 1118/1, 251 01 Říčany, IČO 03647854, s nabídkovou cenou 4.260.000 Kč včetně DPH, dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem Malá technika, z.ú., Ruská 1118/1, 251 01 Říčany, IČO 03647854, s nabídkovou cenou 4.260.000 Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje Mgr. Moniku Havlovou podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem Malá technika, z.ú., Ruská 1118/1, 251 01  Říčany, IČO 03647854

- ukládá vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy činit úkony spojené s uzavřením smlouvy 
s vybraným dodavatelem Malá technika, z.ú., Ruská 1118/1, 251 01 Říčany, IČO 03647854

Termín kontroly: 08.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


20. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Nákup IT 2018"
- vyloučení účastníků zadávacího řízení v části veřejné zakázky č. 6
- výběr dodavatelů jednotlivých částí veřejné zakázky (č. 1, 2, 3, 4, 6)
- zrušení části veřejné zakázky č. 5

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1024/09/18

- schvaluje vyloučení účastníků (Netfox s.r.o., IČO 27574032 a AutoCont CZ a.s., IČO 47676795) zadávacího řízení v části veřejné zakázky č. 6 (PC a monitor) dle § 48 odst. 2) písm. a) zákona 
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění z důvodu, že nabídky účastníků nesplnily zadávací podmínky (požadavek na funkcionalitu požadovaného procesoru)

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky "Nákup IT 2018". Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka pro část:
č. 1 (Notebook I a II) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 1.459.411,25 Kč včetně DPH
č. 2 (Notebook III) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 127.655,00 Kč včetně DPH
č. 3 (Tiskárna ČB a barevná) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 188.881,00 Kč včetně DPH
č. 4 (Komponenty, server Supermicro a BL) - AutoCont CZ a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, IČO 47676795, s nabídkovou cenou 1.528.038,82 Kč včetně DPH
č. 6 (PC a monitor) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 146.349,50 Kč včetně DPH

- schvaluje zrušení části č. 5 (Firewall) veřejné zakázky "Nákup IT 2018" z důvodu neobdržení žádné nabídky

- schvaluje smlouvy na jednotlivé části veřejné zakázky "Nákup IT 2018" mezi Karlovarským krajem 
a vybranými dodavateli pro část:

č. 1 (Notebook I a II) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 1.459.411,25 Kč včetně DPH
č. 2 (Notebook III) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 127.655,00 Kč včetně DPH
č. 3 (Tiskárna ČB a barevná) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 188.881,00 Kč včetně DPH
č. 4 (Komponenty, server Supermicro a BL) - AutoCont CZ a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, IČO 47676795, s nabídkovou cenou 1.528.038,82 Kč včetně DPH
č. 6 (PC a monitor) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 146.349,50 Kč včetně DPH


- schvaluje uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky "Nákup IT 2018", po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení, mezi Karlovarským krajem a vybranými dodavateli pro část:

č. 1 (Notebook I a II) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 1.459.411,25 Kč včetně DPH
č. 2 (Notebook III) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 127.655,00 Kč včetně DPH
č. 3 (Tiskárna ČB a barevná) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 188.881,00 Kč včetně DPH
č. 4 (Komponenty, server Supermicro a BL) - AutoCont CZ a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, IČO 47676795, s nabídkovou cenou 1.528.038,82 Kč včetně DPH
č. 6 (PC a monitor) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 146.349,50 Kč včetně DPH

- ukládá vedoucímu odboru investic a správy majetku učinit veškeré kroky nutné k vyloučení účastníků zadávacího řízení v části č. 6 (PC a monitor) a ke zrušení části č. 5 (Firewall) veřejné zakázky 
"Nákup IT 2018"

- ukládá vedoucímu odboru informatiky činit úkony spojené s uzavřením smluv s vybranými dodavateli pro část:

č. 1 (Notebook I a II) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 1.459.411,25 Kč včetně DPH
č. 2 (Notebook III) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 127.655,00 Kč včetně DPH
č. 3 (Tiskárna ČB a barevná) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 188.881,00 Kč včetně DPH
č. 4 (Komponenty, server Supermicro a BL) - AutoCont CZ a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, IČO 47676795, s nabídkovou cenou 1.528.038,82 Kč včetně DPH
č. 6 (PC a monitor) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 146.349,50 Kč včetně DPH

- pověřuje Ing. Josefa Janů podpisem smluv s vybranými dodavateli pro část:

č. 1 (Notebook I a II) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 1.459.411,25 Kč včetně DPH
č. 2 (Notebook III) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 127.655,00 Kč včetně DPH
č. 3 (Tiskárna ČB a barevná) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 188.881,00 Kč včetně DPH
č. 4 (Komponenty, server Supermicro a BL) - AutoCont CZ a.s., Sokolovská 996/130, 360 05 Karlovy Vary, IČO 47676795, s nabídkovou cenou 1.528.038,82 Kč včetně DPH
č. 6 (PC a monitor) - VUJO s.r.o., Křížova 116, 356 01 Sokolov, IČO 64830713, s nabídkovou cenou 146.349,50 Kč včetně DPH

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky




21. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaných pracovních míst účastníky projektu Ezoocentrum, s.r.o., Bohemia Lignum a.s., Romana Beňová a Marie Dytrychová

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1025/09/18

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro Ezoocentrum, s.r.o., Bohemia Lignum, a.s., Romana Beňová a Marie Dytrychová na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaných pracovních míst účastníky projektu "Nestůj a pojď II" financovaného 
v rámci Operačního programu Zaměstnanost

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaných pracovních míst účastníky projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Termín kontroly: 17.12.2018

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


22. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obce Nové Hamry

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1026/09/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Nové Hamry, IČO 00479080, na zimní údržbu lyžařských běžeckých tratí a záchytných parkovišť ve výši 80.000 Kč

Termín kontroly: 24.09.2018

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


23. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu Stein, Sport, Fit and Fun s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1027/09/18

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro Stein, Sport, Fit and Fun, s.r.o., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost



Termín kontroly: 17.12.2018

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


24. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


25. Darování vlajky se znakem roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary 
a logem Karlovarského kraje vč. příslušenství ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany zastoupené Krajským vojenským velitelstvím Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1028/09/18

- schvaluje darování vlajky se znakem roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary 
a logem Karlovarského kraje vč. příslušenství v celkové pořizovací hodnotě 78.963,00 Kč 
ve vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany, zastoupené Krajským vojenským velitelstvím Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako dárce na straně jedné) a Českou republikou - Ministerstvem obrany, zastoupené Krajským vojenským velitelstvím Karlovy Vary, se sídlem Počernická 553/2, 360 01 Karlovy Vary, IČO 60162694, DIČ CZ60162694 (jako obdarovanými na straně druhé), a tím převést vlastnické právo dle návrhu

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné darovací smlouvy dle návrhu

Termín kontroly: 19.11.2018

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


26. Poskytnutí darů výhercům výtvarné soutěže "Žijeme zde spolu" a fotografické soutěže 
"Ze života národnostních menšin"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1029/09/18

- schvaluje poskytnutí finančních darů výhercům výtvarné soutěže "Žijeme zde spolu" a fotografické soutěže "Ze života národnostních menšin" v celkové výši 16.000 Kč, s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 22.10.2018

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






27. Informace o realizaci projektu Karlovarského kraje "Zabezpečení škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji - kamerové systémy"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1030/09/18

- bere na vědomí informaci o realizaci projektu Karlovarského kraje "Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy"

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


28. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary", registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993 - schválení podstatné změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1031/09/18

- schvaluje podstatnou změnu u projektu "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, z důvodu změny v příjmení statutárního zástupce Karlovarského kraje, která vede ke změně právního aktu dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP, v souladu s těmito pravidly a vnitřní směrnicí PR 01/2018 Pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a z jiných evropských finančních zdrojů

Termín kontroly: 05.11.2018

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


29. Vyjímka z pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - Nová Role, kostel sv. Michaela

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1032/09/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimku z Pravidel 
pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů 
a movitých věcí na realizaci projektu: Nová Role, kostel sv. Michaela - zabezpečení proti devastaci vlhkostí, odvětrávací systém obvodové zdi a revize okapového pásu, u kterého nemůže být splněna lhůta pro podpis veřejnoprávní smlouvy, stanovená v čl. IV., odst. 5 těchto pravidel, a to tak, že se mění termín podpisu do 30. září 2018

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje a realizovat veškeré kroky dle usnesení

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu



30. Změna části usnesení a výjimka z pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů - Anna Zenefelsová - Polná, Ašský statek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1033/09/18

- mění původní znění části usnesení č. RK/603/18 z 21. 5. 2018, řádek č. 26 přílohy č. 2, sloupec 2 tak, že se z textu vypouští jméno původní žadatelky Anny Zenefelsové a nahrazuje se novým vlastníkem kulturní památky, kterým je společnost Teleros Company, s.r.o., zastoupená Antonínem Podvalským

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu části usnesení 
ZK 192/06/18 ze dne 21. 6. 2018, řádek č. 26, přílohy č. 1, sloupec 2 tak, že se z textu vypouští jméno původní žadatelky Anny Zenefelsové a nahrazuje se novým vlastníkem kulturní památky, kterým je společnost Teleros Company, s.r.o., zastoupená Antonínem Podvalským

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimky z čl. IV., odst. 5 Pravidel pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí, a to v tom smyslu, že se prodlužuje lhůta k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Polná, tzv. Ašský statek - záchrana původní dřevěné stodoly statku, u které došlo 
ke změně vlastníka objektu, a to do 30. září 2018

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu připravit materiál pro jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje a realizovat veškeré kroky dle usnesení

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


31. Žádost o znovu projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace Pavlu Duškovi na projekt „Horní Slavkov, měšťanský dům č. p. 4 - uvedení zadního průčelí domu do stavu bez děr ve zdech, oprava fasády, přeskládání záklopového stropu 2. NP a oprava a ošetření trámu a prken“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1034/09/18

- projednala žádost o znovu projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace panu Pavlu Duškovi 
na projekt „Horní Slavkov, měšťanský dům č. p. 4 - uvedení zadního průčelí domu do stavu bez děr 
ve zdech, oprava fasády, přeskládání záklopového stropu 2. NP a oprava a ošetření trámu a prken“ 
ve výši 520.000 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí individuální dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje dle žádosti, která je přílohou č. 1.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat a předložit materiál 
na jednání zastupitelstva kraje

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu




32. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - město Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1035/09/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Horní Slavkov (IČO 00259322), na podporu projektu Obnova děkanství č.p. 178, Horní Slavkov, ve výši 700.000 Kč, a to pouze za předpokladu převodu objektu děkanství do vlastnictví města Horní Slavkov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Danielu Seifertovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Horní Slavkov

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 375/2018
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 
ve výši 700.000 Kč do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje do Kapitoly příspěvky cizím subjektům pro město Horní Slavkov 
jako neinvestiční příspěvek na obnovu střešního pláště a krovu budovy děkanství, č.p. 178 v Horním Slavkově. Tuto alokaci vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 78/04/18 ze dne 26. 4. 2018.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v případě schválení doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál do Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


33. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Lázně Kyselka, o. p. s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1036/09/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro Lázně Kyselka, o. p. s. (IČO 29164940), na podporu projektu Kyselka, areál městských lázní - zabezpečení havarijního stavu Jindřichova dvora č. p. 73 - obnova věže, ve výši 350.000 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Mgr. Danielu Seifertovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Lázním 
Kyselka, o. p. s.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v případě schválení doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje zpracovat materiál do Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.10.2018

Zodpovídá:
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


34. Dokončení výstavby pohřebiště bývalého zajateckého tábora z 1. světové války v Jindřichovicích 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1037/09/18

- bere na vědomí informaci o tom, že k dokončení výstavby pohřebiště v Jindřichovicích je třeba realizovat zakázky financované Karlovarským krajem v předpokládané hodnotě 180.000 Kč

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 383/2018
- přesun neinvestičních rozpočtových prostředků ve výši 180.000 Kč z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvky cizím subjektům, do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, z toho 39.000 Kč neinvestiční 
a 141.000 Kč investiční

Termín kontroly: 17.12.2018

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


35. Schválení podstatné změny u projektů: 
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1038/09/18

- schvaluje podstatnou změnu u projektů:
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově  CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285,
z důvodu změny v příjmení statutárního zástupce Karlovarského kraje, která vede ke změně právního aktu dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP, v souladu s těmito pravidly a vnitřní směrnicí 
PR 01/2018 Pro řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie a z jiných evropských finančních zdrojů

Termín kontroly: 05.11.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


36. Projekt Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary - vyjádření ke konceptu projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením ze strany statutárního města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.








37. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.09.2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1039/09/18

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.09.2018 dle návrhu, 
s připomínkou uvedou v zápise

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí












Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Martin Hurajčík v. r.
náměstek hejtmanky


