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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 116. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. října 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 7:38 do 12:25 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Mračková Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů 
(celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Mračková Vildumetzová	
Přizvaní:	PhDr. Mgr. Smoleja, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. Hryszová, Ing. Jánská, Ing. arch. Musil, Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková, Ing. Veselý  
Zapisovatelka:      	Mgr. Jana Lukášová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.10.2018
RK 1174/10/18
2.
Rozpočtové změny
RK 1175/10/18
3.
Tisková oprava usnesení č. RK 973/08/18 o schválení rozpočtové změny 
č. 362/2018
RK 1176/10/18
4.
Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
RK 1177/10/18
5.
Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem Cyklostezka Ohře III, reg. č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008
RK 1178/10/18
6.
Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II.“, reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.08463
RK 1179/10/18
7.
Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb", registrační číslo CZ.1.02/3.1.00/11.12530, realizovaného Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací
RK 1180/10/18
8.
Odepsání nákladů na zmařené investice příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, p.o.




staženo
9.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, na úhradu DPH z projektu "Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá - Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov"
RK 1181/10/18
10.
Změna účelu použití části nevyčerpané dotace do fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p.o., z akce "Rekonstrukce výtahů a revitalizace chodeb Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu - realizace stavební akce" na dovybavení zrekonstruovaných pokojů a provozu v Domově 
pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace
RK 1182/10/18
11.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení 
k distribuční soustavě vysokého napětí - projekt Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary
RK 1183/10/18
12.
Dotační titul Karlovarského kraje „Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa“ - informace o projektu 
a Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 
RK 1184/10/18
13.
Schválení podstatné změny v 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 
RK 1185/10/18
14.
Schválení Smluv o dodávce vody dle zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších přepisů a vyhl. č. 428/2001 Sb., pro odběrná místa v Hazlově, ve Skalné a v Aši 
v rámci projektů:
"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově", reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné", reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši", reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285
RK 1186/10/18
15.
Udělení plné moci k jednání s poskytovatelem dotace a dalšími dotčenými institucemi ve věci zajištění udržitelnosti projektu "Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji"
RK 1187/10/18
16.
Realizace projektu Karlovarského kraje „Bezpečná škola – prevence především (ozbrojený útočník ve školském prostředí)“
RK 1188/10/18
17.
Zpráva z pracovní cesty zástupců Karlovarského kraje do Jekatěrinburgu, Sverdlovská oblast, Rusko
RK 1189/10/18
18.
Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s.
RK 1190/10/18
19.
Schválení smlouvy na realizaci akce „Stavební úpravy provozní budovy č.p. 197 na letišti Karlovy Vary“
staženo
20.
Souhlas s budoucím podnájmem prostor určených k podnikání na letišti Karlovy Vary – letecká škola F AIR
RK 1191/10/18
21.
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě 
k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na rok 2019
RK 1192/10/18
22.
Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě - navýšení mezd řidičům
RK 1193/10/18
23.
Úprava smluvních vztahů v oblasti sociálních věcí
RK 1194/10/18
24.
Dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby 
v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace
RK 1195/10/18
25.
Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Transformace PATA Hazlov – dodávka nábytku a zdravotnického vybavení“





staženo
26.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
RK 1196/10/18
27.
Záměr založení veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje věnující se vědě 
a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie
RK 1197/10/18
28.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje 
do majetku obce Jindřichovice - části pozemku p.p.č. 3459/2 v k.ú. Jindřichovice 
v Krušných horách
RK 1198/10/18
29.
Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - budovu 
a pozemek s st. p. č. 7/2 v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, okres Cheb
RK 1199/10/18
30.
Záměr kraje prodat soubor nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje - areál budovy s č.p. 605 a k tomu přilehlých pozemků v ul. Kounice, obec Horní Slavkov, okres Sokolov 
RK 1200/10/18
31.
Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 99/18 a 724/4 v k.ú. Ryžovna z majetku České republiky s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje prodat pozemek p.p.č. 883/3 v k.ú. Boží Dar 
a pozemky p.p.č. 683/4, 683/5, 683/6, 683/7, 683/8 a 693/9 v k.ú. Ryžovna 
z majetku Karlovarského kraje do majetku České republiky s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik
RK 1201/10/18
32.
Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 1202/10/18
33.
Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" - schválení dílčích projektů k zařazení do zásobníku - 1. průběžná výzva projektu, 14. část dílčích projektů
RK 1203/10/18
34.
Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku 
na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XI“ pro část veřejné zakázky
Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení
RK 1204/10/18
35.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
navržené usnesení nebylo přijato
36.
Poskytnutí daru nejúspěšnějším žákům Karlovarského kraje v soutěžích za školní rok 2017/2018
RK 1205/10/18
37.
Zřízení nových oborů vzdělání ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1206/10/18
38.
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Základní škole a střední škole Karlovy Vary, příspěvková organizace
RK 1207/10/18
39.
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku v budově Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace
RK 1208/10/18
40.
Určení výše požadované náhrady škody způsobené ředitelem Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace
RK 1209/10/18
41.
Výjimka z počtu dětí, žáků a studentů ve školách zřizovaných Karlovarským krajem
RK 1210/10/18
42.
Změny zřizovacích listin Gymnázia Aš, příspěvková organizace a Domova 
pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
RK 1211/10/18
43.
Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" - registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 - schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II", Dodatku č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a Dodatku č. 1 k dohodě o účasti 
v projektu ,,Nestůj a pojď II"




RK 1212/10/18
44.
Závazný příslib financování projektu Smart Akcelerátor 2.0
Staženo
45.
Schválení uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o technïcké podpoře se společností VITA software, s.r.o.
RK 1213/10/18
46.
Schválení uzavření licenční smlouvy, dodatku k licenční smlouvě, smlouvy 
o technické podpoře mezi Karlovarským krajem a společností Triada, spol. s r.o. 
RK 1214/10/18
47.
Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
RK 1215/10/18
48.
Nákup vozu FORD Tourneo CUSTOM
RK 1216/10/18
49.
Zajištění dodávky stravenek pro další období
RK 1217/10/18
50.
Zajištění jazykového vzdělávání
RK 1218/10/18
51.
Výzva SFDI k úpravě smluvního vztahu – dotace výstavby lávky v Mostově
RK 1219/10/18
52.
Anketa Zdravotník Karlovarského kraje 2018 
RK 1220/10/18
53.
Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na demolici objektu bývalé patologie + souhlas vlastníka s demolicí stavby
RK 1221/10/18
54.
Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s.
staženo
55.
Tisková oprava usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1117/10/18 ze dne 1.10.2018 Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 1222/10/18
56.
RE:START - určení kontaktní osoby a schválení implementační struktury 
pro zajištění programu v Karlovarském kraji
RK 1223/10/18






 		 	                
   
























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Dalibora Blažka
- Ing. Josefa Janů


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 47	Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

bod č. 48	Nákup vozu FORD Tourneo CUSTOM

bod č. 49	Zajištění dodávky stravenek pro další období

bod č. 50	Zajištění jazykového vzdělávání

bod č. 51	Výzva SFDI k úpravě smluvního vztahu – dotace výstavby lávky v Mostově

bod č. 52	Anketa Zdravotník Karlovarského kraje 2018

bod č. 53	Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., na demolici objektu bývalé patologie + souhlas vlastníka s demolicí stavby

bod č. 54	Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s.

bod č. 55	Tisková oprava usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1117/10/18 ze dne 1.10.2018 Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

bod č. 56	RE:START - určení kontaktní osoby a schválení implementační struktury pro zajištění programu v Karlovarském kraji

Staženo z programu:

bod č. 8	Odepsání nákladů na zmařené investice příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, p.o.

bod č. 19	Schválení smlouvy na realizaci akce „Stavební úpravy provozní budovy č.p. 197 
na letišti Karlovy Vary“

bod č. 25	Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Transformace PATA Hazlov – dodávka nábytku a zdravotnického vybavení“



bod č. 44	Závazný příslib financování projektu Smart Akcelerátor 2.0

bod č. 54	Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s.



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.10.2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1174/10/18

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.10.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2

- souhlasí s vyřazením usnesení z kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.10.2018 dle návrhu č. 3

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1175/10/18

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 410/2018
- zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 2.420.000 Kč do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na investiční výdaje související s projektovou dokumentací na stavbu Revitalizace objektu Císařských lázní Karlovy Vary. Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 dne 21.6.2018.

Rozpočtovou změnu č. 411/2018 
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 654.796 Kč z Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje do fondu investic příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov na realizaci krajského projektu Zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rozpočtovou změnu č. 412/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 5.807 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu mzdových nákladů 
za období 8/2018 za pracovní místo vytvořené na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. KVA-SZ-71/2018

Rozpočtovou změnu č. 413/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 120.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestiční rezervy na příspěvky, a to 
z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku na zajištění akce Výstava škol 2019 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje:

•	Střední průmyslová škola Ostrov – 40.000 Kč;
•	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – 40.000 Kč;
•	Integrovaná střední škola Cheb – 40.000 Kč.

Rozpočtovou změnu č. 414/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 15.000 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestiční rezervy na příspěvky, a to 
z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary na zajištění akce Erasmusdays

Rozpočtovou změnu č. 415/2018
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje pro rok 2018 o částku 10.712,54 Kč z titulu vrácení finančních prostředků s účelovým znakem 33457 za období leden – srpen 2018 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace určené na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty 
se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů; č.j. MSMT-30897/2017-1 na období leden – srpen 2018, které byly vráceny na účet Karlovarského kraje 
od příspěvkové organizace zřizované obcí 4. základní škola Cheb, Hradební 14.

Rozpočtovou změnu č. 416/2018
- navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.098.997,68 Kč (podíl SR 82.120,41 EUR) z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 
na realizaci projektu Obnova historického, přeshraničního silničního spojení Plesná – Bad Brambach (-Aš) realizovaného v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020, prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů.

Rozpočtovou změnu č. 417/2018
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 4.150.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na poskytnutí neinvestičního příspěvku na obnovu a výstavbu svodidel na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji.

Rozpočtovou změnu č. 418/2018
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 
ve výši 1.735.176 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje a navýšení příjmů a výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.391.329 Kč z důvodu přijaté zálohy za nájemné od Letiště Karlovy Vary s.r.o. Tyto finanční prostředky jsou určeny na realizaci investiční akce Stavební úpravy provozní budovy č. p. 197 na letišti Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 419/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši 216.000 Kč z titulu přijetí vratky daně z nabytí nemovitých věcí za prodej objektu v ulici Vladivostocká ve městě Aš do majetku fyzických osob (schváleno usnesením č. ZK 179/04/16 ze dne 7.4.2016)

Rozpočtovou změnu č. 420/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 10.108.000 Kč ze schváleného rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na financování projektu Karlovarského kraje Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově, registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296, schváleného k realizaci a financování v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP). Dne 1.10.2018 pověřila Rada Karlovarského kraje řízením 
a administrací uvedeného projektu Odbor řízení projektu Krajského úřadu Karlovarského kraje (unesení 
č. RK 1116/10/18).

Rozpočtovou změnu č. 421/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 668.006,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky na financování programu v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup 
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Karlovarským  krajem Integrovaná střední škola Cheb.

Rozpočtovou změnu č. 422/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 750.091 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce 
a sociálních věcí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na výkon sociální práce v roce 2018 
s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Termín kontroly: 03.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu


3. Tisková oprava usnesení č. RK 973/08/18 o schválení rozpočtové změny č. 362/2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1176/10/18

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 973/08/18 ze dne 20.8.2018 přijatého 
ke schválení rozpočtové změny č. 362/2018, a to tak, že se v textu usnesení mění charakter přijaté neinvestiční dotace na investiční dotaci. Stejným způsobem se opravuje i text v příloze důvodové zprávy 
k rozpočtové změně č. 362/2018. Text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

Rozpočtovou změnu č. 362/2018
- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši 13.023.209,91 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z Ministerstva životního prostředí České republiky určené na financování projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva 
v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace II“, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostřední 2014-2020

Další text usnesení se nemění.

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu


4. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU 
od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1177/10/18


- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 1.10.2018 u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto usnesení

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


5. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem Cyklostezka Ohře III, reg. č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1178/10/18

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu škodní komisí související s finanční korekcí způsobilých výdajů za zjištění ve výši 16.023,97 Kč u projektu "Cyklostezka Ohře III, reg. č. CZ.1.09/3.2.00/66.01008" a o závěrech škodní komise, které jsou uvedené v Protokolu o jednání škodní komise

- rozhoduje o likvidaci škody podle doporučení škodní komise, tedy že vzniklá škoda v plné výši 
tj. 16.023,97 Kč bude vymáhána po Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci

- ukládá vedoucí finančního odboru zajistit nezbytné kroky k likvidaci škody

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


6. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II.“, reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.08463

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1179/10/18

- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu vzniklého v souvislosti s projektem „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II.“, reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.08463“, realizovaným Karlovarským krajem a o závěrech škodní komise, které jsou uvedené v Protokolu o jednání škodní komise ze dne 11.9.2018

- rozhoduje o likvidaci škody tak, že náhradu škody ve výši 15.125 Kč (tj. 20 % z celkové částky 
70.625 Kč) bude Karlovarský kraj vymáhat po Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, a to dle doporučení části škodní komise

- ukládá vedoucí odboru finančního Ing. Martině Jánské zajistit nezbytné kroky k likvidaci škody

Termín kontroly: březen 2019

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního







7. Postup ve věci škodního případu souvisejícího s projektem "Zateplení a výměna zdroje tepla 
čp. 119, ISŠ Cheb", registrační číslo CZ.1.02/3.1.00/11.12530, realizovaného Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1180/10/18


- bere na vědomí informaci o projednání škodního případu vzniklého v souvislosti s projektem „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb“, reg. č. CZ.1.02/3.1.00/11.12530, realizovaným Integrovanou střední školou Cheb, příspěvková organizace a o závěrech škodní komise, které jsou uvedené v Protokolu o jednání škodní komise ze dne 7.9.2018

- určuje v souladu s ustanovením § 257 odst. 2 a § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, výši náhrady škody způsobené Integrované střední škole Cheb, příspěvkové organizaci, ředitelem této příspěvkové organizace v souvislosti s realizací projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb“, reg. č. CZ.1.02/3.1.00/11.12530, dle doporučení škodní komise, tedy náhradu škody ve výši 7.014 Kč (10 % z celkové částky 70.013,51 Kč), zbývající část škody nevymáhat, 
s termínem úhrady náhrady škody do 31.12.2018

- ukládá odboru finančnímu v souladu s § 263 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, projednat výši náhrady škody s ředitelem Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, a písemně mu ji oznámit

- ukládá řediteli Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, zajistit nezbytné kroky k likvidaci škody

Termín kontroly: červen 2019

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


8. Odepsání nákladů na zmařené investice příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, p.o.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


9. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, na úhradu DPH z projektu "Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá - Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1181/10/18

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 630.000 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, na úhradu DPH z projektu "Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá - Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov"




- schvaluje rozpočtovou změnu č. 409/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 630.000 Kč 
z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Muzeum Sokolov na úhradu DPH z projektu Dokončení nápravy škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá 
u Rovné, okres Sokolov

Termín kontroly: 19.11.2018

Zodpovídá:
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

10. Změna účelu použití části nevyčerpané dotace do fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, p.o., z akce "Rekonstrukce výtahů a revitalizace chodeb Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu - realizace stavební akce" na dovybavení zrekonstruovaných pokojů a provozu v Domově pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1182/10/18

- schvaluje změnu účelu použití části nevyčerpané dotace ve výši 1.126.000 Kč příspěvkové organizaci Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu ze schválené investiční akce "Rekonstrukce výtahů a revitalizace chodeb Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu - realizace stavební akce" na dovybavení zrekonstruovaných pokojů a provozu v Domově pro seniory" SKALKA" V Chebu, příspěvková organizace, z toho:

	dotaci do fondu investic ve výši 421.000 Kč na úpravu rozvodů elektrické energie pro zapojení nového vybavení prádelny, přídržné magnety dveří a na optimalizaci schválené dotace do fondu investic na modernizaci prádelny

neinvestiční příspěvek ve výši 705.000 Kč na dodávku skříní, garnyží, záclon, nákup vybavení centrální prádelny a dovybavení koupelen

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 408/2018 - přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 705.000 Kč z investičních na neinvestiční prostředky. Jedná se o změnu charakteru poskytnuté dotace do fondu investic příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory SKALKA v Chebu na neinvestiční příspěvek na dovybavení zrekonstruovaných pokojů a provozu.

Termín kontroly: 19.11.2018

Zodpovídá:
Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


11. Dodatek č. 5 ke smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě vysokého napětí - projekt Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1183/10/18

- schvaluje dodatek č. 005 smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného zařízení 
č. 13_SOBS01_4120653681 uzavřené s ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, Děčín, 405 02, 
IČO 24729035, dne 7.2.2011, na odběrné místo Císařské lázně, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary, dle návrhu

- pověřuje náměstka hejtmanky Mgr. Dalibora Blažka podpisem dodatku č. 005 smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného zařízení č. 13_SOBS01_4120653681 uzavřené s ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, Děčín, 405 02, IČO 24729035, dne 7.2.2011 na odběrné místo Císařské lázně, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


12. Dotační titul Karlovarského kraje „Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ 
v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa“ - informace o projektu a Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1184/10/18

- bere na vědomí informaci o projektu "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace – II. etapa", identifikační číslo EDS 113D313003102, uvedenou v důvodové zprávě

- schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavby Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – II. etapa, včetně změnových listů

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavby Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a modernizace objektu – II. etapa dle návrhu

Termín kontroly: 03.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


13. Schválení podstatné změny v 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 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1185/10/18

- schvaluje podání Žádosti o 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 v monitorovacím systému MS 2014+, z důvodu prodloužení termínu realizace stavby v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce - Integrovaného regionálního operačního programu

Termín kontroly: 03.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů




14. Schválení Smluv o dodávce vody dle zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších přepisů a vyhl. č. 428/2001 Sb., pro odběrná místa v Hazlově, ve Skalné a v Aši v rámci projektů:
"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově", reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné", reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
"Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši", reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1186/10/18

- schvaluje Smlouvy o dodávce vody dle zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších přepisů a vyhl. 
č. 428/2001 Sb., dle vzoru dodavatele s dodavatelem CHEVAK Cheb, a.s., IČO 49787977, dle návrhu

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem smluv dle návrhu

Termín kontroly: 03.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


15. Udělení plné moci k jednání s poskytovatelem dotace a dalšími dotčenými institucemi ve věci zajištění udržitelnosti projektu "Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1187/10/18

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě

- souhlasí s udělením plné moci Ing. Květě Hryszové, vedoucí odboru řízení projektů, k jednání s řídícím orgánem Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí, Státním pozemkovým úřadem, Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky a jinými pověřenými subjekty, které vykonávají kontrolu podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a s dalšími dotčenými orgány státní správy ve věci zajištění udržitelnosti projektu, dle návrhu

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou podpisem plné moci

Termín kontroly: 19.11.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


16. Realizace projektu Karlovarského kraje „Bezpečná škola – prevence především (ozbrojený útočník ve školském prostředí)“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1188/10/18

- bere na vědomí informaci o realizaci projektu Karlovarského kraje „Bezpečná škola – prevence především (ozbrojený útočník ve školském prostředí)“

Zodpovídá:
Mgr. Roman Sviták, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
17. Zpráva z pracovní cesty zástupců Karlovarského kraje do Jekatěrinburgu, Sverdlovská oblast, Rusko

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1189/10/18

- bere na vědomí zprávu z pracovní cesty zástupců Karlovarského kraje do Jekatěrinburgu, Sverdlovská oblast, Rusko, uvedenou v důvodové zprávě s připomínkou uvedenou v zápise


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí zprávu z pracovní cesty zástupců Karlovarského kraje do Jekatěrinburgu, Sverdlovská oblast, Rusko

Termín kontroly: 17.12.2018

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


18. Pravidelná informace z kontrolního dne k Závazku veřejné služby na Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1190/10/18

- bere na vědomí zápis z kontrolního dne na Údržbě silnic Karlovarského kraje a.s., k Závazku veřejné služby ze dne 21.8.2018 a měsíční vyúčtování za měsíc srpen - skutečné náklady na výkon údržbových prací na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje dle Dodatku č. 8 ev. č. 02650/2016/8 
a následujících ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
ev. č. 01883/2014 – 00

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


19. Schválení smlouvy na realizaci akce „Stavební úpravy provozní budovy č.p. 197 na letišti Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


20. Souhlas s budoucím podnájmem prostor určených k podnikání na letišti Karlovy Vary – letecká škola F AIR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1191/10/18

- schvaluje udělení souhlasu s budoucím podnájmem prostor určených k podnikání na letišti Karlovy Vary společnosti F AIR, spol. s r.o., dle návrhu

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou podpisem souhlasu 
s budoucím podnájmem prostor určených k podnikání na letišti Karlovy Vary společnosti 
F AIR, spol. s r.o., dle návrhu

- bere na vědomí text smlouvy o smlouvě budoucí podnájemní mezi společností Letiště Karlovy Vary s.r.o., a společností F AIR, spol. s r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 17.12.2018

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


21. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na rok 2019

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1192/10/18

- souhlasí s uzavřením smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě 
k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě 
k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Cvinger bus s.r.o., 
a PECHOČIAKOVÁ –ZEPRA, s.r.o., dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka podpisem předmětných smluv o veřejných službách 
v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje dle návrhu

Termín kontroly: 17.12.2018

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


22. Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě - navýšení mezd řidičům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1193/10/18

- souhlasí s navýšením mezd řidičům zajišťující závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v územním obvodu Karlovarského kraje dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., BUS LIGNETA a.s., VV autobusy s.r.o., Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Cvinger bus s.r.o., PECHOČIAKOVÁ -ZEPRA s.r.o., a DPÚK a.s., dle návrhu

- pověřuje náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka podpisem předmětných dodatků ke smlouvám 
o závazku veřejné služby dle návrhu

Termín kontroly: 03.12.2018

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





23. Úprava smluvních vztahů v oblasti sociálních věcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1194/10/18

- schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi Karlovarským krajem a společností AUGUR Consulting s.r.o.

- schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi Karlovarským krajem a společností RegioPartner, s.r.o.

- schvaluje uzavření dohody o narovnání mezi Karlovarským krajem a společností OHL ŽS, a.s.

- pověřuje náměstka hejtmanky pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem dohod o narovnání

Termín kontroly: leden 2019

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


24. Dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1195/10/18

- souhlasí s návrhem dodatku č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby 
v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, kde se z hlavního účelu zřízení organizace zřizovací listiny v části II. Hlavní účel zřízení organizace vyjímá text ve znění "Poskytování terénní služby telefonické krizové pomoci poskytované na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami" a z hlavního předmětu činnosti organizace zřizovací listiny v části III. Hlavní předmět činnosti organizace vyjímá text ve znění "telefonická krizová pomoc", a to s účinností od 01.04.2019

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, kde se z hlavního účelu zřízení organizace zřizovací listiny v části II. Hlavní účel zřízení organizace vyjímá text ve znění "Poskytování terénní služby telefonické krizové pomoci poskytované na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami" a z hlavního předmětu činnosti organizace zřizovací listiny v části III. Hlavní předmět činnosti organizace vyjímá text ve znění "telefonická krizová pomoc", a to s účinností 
od 01.04.2019

- ukládá odboru sociálních věcí předložit návrh dodatku č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: leden 2019

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí





25. Schválení realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Transformace PATA Hazlov – dodávka nábytku a zdravotnického vybavení“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


26. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1196/10/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  neposkytnutí individuální dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  pověřit Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 424/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000 Kč z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje (naplňování opatření Krajského akčního plánu) do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje jako neinvestiční příspěvek na úhradu části výdajů projektu Vstupní brána do porcelánové školičky a Porcelánová školička pro Thun 1794 a.s

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 2

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
- v případě schválení neposkytnutí individuální žádosti - informovat žadatele o rozhodnutí Rady Karlovarského kraje
- 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


27. Záměr založení veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje věnující se vědě a výzkumu 
v oblasti lázeňství a balneologie

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1197/10/18

- schvaluje záměr založení Veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje věnující se vědě 
a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie





- ukládá 
- Ing. arch. Vojtěchovi Frantovi ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a odborem legislativním a právním a krajský živnostenský úřad připravit založení Veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje věnující se vědě a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie
- odboru legislativnímu a právnímu a krajský živnostenský úřad připravit návrh zřizovací listiny a dalších dokumentů nutných pro založení Veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje věnující se vědě 
a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie ve spolupráci s Ing. arch. Vojtěchem Frantou a odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu,
- Ing. arch. Vojtěchovi Frantovi ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu rozpracovat personální a finanční náročnost Veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje věnující se vědě a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie,
- začít připravovat výběrové řízení na ředitele nebo na osobu pověřenou zřizovatelem zřízením Veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje věnující se vědě a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie v.v.i.
- Ing. arch. Vojtěchovi Frantovi předložit relevantní informace Radě Karlovarského kraje

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě o aktuálním vývoji při obnově vědy a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie a návrhy budoucí činnosti Veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje věnující se vědě a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie

- schvaluje připravit výběrové řízení na ředitele budoucí Veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje věnující se vědě a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie, pověřeného založením Veřejné výzkumné instituce, ustanovením orgánů a zahájením provozu

- schvaluje znění dopisů Balneologickému institutu Karlovy Vary, o.p.s., a Výzkumnému ústavu balneologickému, v.v.i. (Mšené Lázně), kterými Karlovarský kraj navrhuje další spolupráci a seznamuje dotčené organizace s dosavadním vývojem v oblasti lázeňství a balneologie

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem výše zmíněných dopisů

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit materiál pro jednání Rady Karlovarského kraje o založení Veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje věnující se vědě 
a výzkumu v oblasti lázeňství a balneologie

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


28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Jindřichovice - části pozemku p.p.č. 3459/2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1198/10/18

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 3459/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 653-3/2018 z původního pozemku p.č. 3459/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 3459/2 o výměře 5860 m2 a 3459/11 o výměře 139 m2 
v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a obci Jindřichovice konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Jindřichovice, se sídlem Jindřichovice 232, Kraslice, PSČ 358 01, IČO 00259373, zastoupenou paní Martinou Majdákovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Jindřichovice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 3459/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 653-3/2018 z původního pozemku p.č. 3459/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 3459/2 o výměře 5860 m2 a 3459/11 o výměře 139 m2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a obci Jindřichovice konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Jindřichovice, se sídlem Jindřichovice 232, Kraslice, PSČ 358 01, IČO 00259373, zastoupenou paní Martinou Majdákovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Jindřichovice

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné darovací smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy

Termín kontroly: duben 2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


29. Záměr kraje prodat nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - budovu a pozemek 
s st. p. č. 7/2 v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, okres Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1199/10/18

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovité věci - budovu a pozemek s st. p.č. 7/2 
v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb

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


30. Záměr kraje prodat soubor nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje - areál budovy 
s č.p. 605 a k tomu přilehlých pozemků v ul. Kounice, obec Horní Slavkov, okres Sokolov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1200/10/18

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat soubor nemovitých věcí:
- stavební pozemek parc. č. 851 o výměře 465 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova občanského vybavení s č. p. 605
- stavební pozemek parc. č. 1139 o výměře 187 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. 
- pozemek parc. č. 1052/9 o výměře 1.149 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek parc. č. 1052/15 o výměře 1.131 m2, druh pozemku: ostatní plocha;
vše v k.ú. a obci Horní Slavkov,
evidováno na LV č. 1292 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, 
za podmínky úhrady minimální kupní ceny stanovené na základě znaleckého posudku ve výši ceny 
v místě a čase obvyklé ve výši 3.600.000 Kč, a za podmínky úhrady nákladů spojených s prodejem, a to správního poplatku za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1.000,00 Kč 
a úhrady nákladů spojených se zpracováním znaleckého posudku ve výši 9.900,00 Kč + DPH v platné zákonné výši, a dále dle návrhu

- schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Mgr. Dalibor Blažek, Ing. Tomáš Brtek a Bc. Olga Vokáčová

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov


31. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 99/18 a 724/4 v k.ú. Ryžovna z majetku České republiky 
s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje prodat pozemek p.p.č. 883/3 v k.ú. Boží Dar a pozemky p.p.č. 683/4, 683/5, 683/6, 683/7, 683/8 
a 693/9 v k.ú. Ryžovna z majetku Karlovarského kraje do majetku České republiky s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1201/10/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků p.p.č. 99/18 o výměře 14 m2 a 724/4 o výměře 9 m2 v k.ú. Ryžovna a obci Boží Dar formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, 
IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních 
Ing. Jindřichem Břečkou, technicko-provozním ředitelem (jako prodávající na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 2331-62/18 ze dne 24.7.2018 ve výši 2.120 Kč, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 883/3 o výměře 98 m2 v k.ú. a obci Boží Dar a pozemky p.p.č. 683/4 o výměře 423 m2, 683/5 o výměře 103 m2, 683/6 o výměře 44 m2, 683/7 
o výměře 126 m2, 683/8 o výměře 168 m2 a 683/9 o výměře 71 m2 v k.ú. Ryžovna a obci Boží Dar konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jindřichem Břečkou, technicko-provozním ředitelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 2332-63/18 ze dne 24.7.2018 ve výši 40.535 Kč, za předpokladu, že 
do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik



- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 883/3 o výměře 98 m2 v k.ú. a obci Boží Dar a pozemků p.p.č. 683/4 o výměře 423 m2, 683/5 o výměře 103 m2, 683/6 o výměře 44 m2, 683/7 o výměře 126 m2, 683/8 o výměře 168 m2 a 683/9 o výměře 71 m2 
v k.ú. Ryžovna a obci Boží Dar konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jindřichem Břečkou, technicko-provozním ředitelem (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 2332-63/18 ze dne 24.7.2018 
ve výši 40.535 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovité věci na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zmocnit Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných kupních smluv

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uložit Krajské správě 
a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvy v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně uložit povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv

Termín kontroly: duben 2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


32. 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 1202/10/18

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/2091, pozemek p.p.č. 796/3 v k.ú. Háje 
nad Teplou, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Elektromontáže Touš s.r.o., dle geometrického plánu č. 89-6776/2018 ze dne 12.03.2018 (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 3.025 Kč

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/222, pozemek p.p.č. 1421/9 v k.ú. Počerny, 
ve prospěch společnosti JAS ČR, a.s., dle geometrických plánů č. 379-70/2018 ze dne 19.03.2018 
a č. 380-70/2018 ze dne 19.03.2018 (umístění inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojka), 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 3.025 Kč



- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21320, pozemek p.p.č. 2584/1 v k.ú. Libá, 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 813-0976/2018 ze dne 29.08.2018 (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 3.025 Kč

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k bývalé silnici č. II/210, pozemek p.p.č. 509/1 
v k.ú. Šindelová, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Senergos a.s., dle geometrického plánu č. 210-845/2017 ze dne 23.11.2017 (umístění inženýrských sítí – kabelové vedení 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 3.025 Kč

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/210, pozemek p.č. 374/5 a k silnici č. II/181, pozemek p.č. 4112/1 v k.ú. Sokolov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností OMEXOM GA Energo, s.r.o., dle geometrického plánu č. 3590-1577/2018 ze dne 31.07.2018 (umístění inženýrských sítí – součást distribuční soustavy, kNN), 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 3.630 Kč

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/22224, pozemek p.č. 150/1 v k.ú. Andělská Hora, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 820-499/2017 ze dne 09.01.2018 (umístění inženýrských sítí – podzemní 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 3.025 Kč

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/198, pozemek p.p.č. 2904/3 v k.ú. Teplá, 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 1117-129/2018 ze dne 02.05.2018 (umístění inženýrských sítí – podzemní 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 3.025 Kč

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. II/207, pozemek p.p.č. 836/8 v k.ú. Radyně, 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Stav - elektro s.r.o., dle geometrického plánu č. 102-1052/2018 ze dne 20.02.2018 (umístění inženýrských sítí – podzemní 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 3.025 Kč

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky 
k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětných smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv


Termín kontroly: únor 2019

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


33. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" - schválení dílčích projektů k zařazení 
do zásobníku - 1. průběžná výzva projektu, 14. část dílčích projektů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1203/10/18

- schvaluje 
- k financování a zařazení do zásobníku dílčích projektů dílčí projekty podané v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji 
v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II", dle přílohy 1
- zamítnutí žádostí o dílčí projekty podaných v 1. průběžné výzvě projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II", dle přílohy 2

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Dalibora Blažka podpisem Smluv o poskytnutí účelové investiční dotace schválených dílčích projektů, a to za předpokladu, že se v rámci výzvy uvolní finanční prostředky k financování dílčích projektů

Termín kontroly: 17.12.2018

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


34. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběru dodavatele na veřejnou zakázku na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XI“ pro část veřejné zakázky
Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1204/10/18

- schvaluje výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XI“. Pro Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka zadávacího řízení Unimed Praha, s.r.o., se sídlem Ve Stromkách 41, 252 42 Vestec, IČO 14891344, s nabídkovou cenou 558.062,00 Kč bez DPH, 675.255,02 Kč vč. DPH.

- schvaluje kupní smlouvu předloženou vybraným dodavatelem v nabídce v rámci zadávacího řízení 
s názvem „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XI“ pro Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení dle návrhu

- schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XI“ mezi Karlovarským krajem a vybraným dodavatelem, a to pro Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení s dodavatelem Unimed Praha, s.r.o., se sídlem Ve Stromkách 41, 252 42 Vestec, IČO 14891344, s nabídkovou cenou 558.062,00 Kč bez DPH, 675.255,02 Kč vč. DPH


- ukládá Karlovarské krajské nemocnici a.s., jako příkazníkovi smlouvy číslo KK02682/2017 ze dne 26.10.2017 činit úkony spojené s uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje Ing. Jana Bureše podpisem kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, a to pro Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení s dodavatelem Unimed Praha, s.r.o., se sídlem Ve Stromkách 41, 252 42 Vestec, IČO 14891344, s nabídkovou cenou 558.062,00 Kč 
bez DPH, 675.255,02 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůty zákazu uzavření smlouvy dle § 246 ZZVZ

Termín kontroly: 17.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


35. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu

Rada Karlovarského kraje
navržené usnesení nebylo přijato

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
se subjektem uvedeným v příloze č. 1 v celkové výši 50.000 Kč, dle vzoru v příloze č. 2

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 425/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši 
± 50.000 Kč z rezervy na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí individuální neinvestiční dotace v oblasti sportu subjektu LK Slovan Karlovy Vary z.s., IČO 49751956, na projekt „Podpora trenérů přípravek a nejmenších skupin dětí“

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

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

Termín kontroly:  19.11.2018

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


36. Poskytnutí daru nejúspěšnějším žákům Karlovarského kraje v soutěžích za školní rok 2017/2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1205/10/18

- schvaluje poskytnutí poukázek na nefinanční plnění z rozpočtu Karlovarského kraje nejúspěšnějším žákům Karlovarského kraje v soutěžích za školní rok 2017/2018 ve formě poukázek na nákup zboží 
v hodnotě 500 Kč v celkové výši 110.500 Kč, dle návrhu č. 1





- schvaluje poskytnutí finančních darů z rozpočtu Karlovarského kraje pro nejúspěšnější kolektivy žáků základních uměleckých škol v soutěžích za školní rok 2017/2018: 
	Základní umělecké škole Ostrov, příspěvková organizace, za projekty Skrývání a odkrývání OČIMA (38členný kolektiv) a Skrývání a odkrývání RUKAMA  (36členný kolektiv) ve výši 10.000 Kč

Základní umělecké škole Horní Slavkov, příspěvková organizace, za projekt Křehce a něžně 
(22 členný kolektiv) ve výši 5.000 Kč
Základní umělecké škole Sokolov, Staré náměstí 37, za projekt Expedice Sever (21členný kolektiv), ve výši 5.000 Kč

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu Karlovarského kraje 
mezi Karlovarským krajem a
	Základní uměleckou školou Ostrov, příspěvková organizace (IČO 49753606) a městem Ostrov (IČO 00254843), ve výši 10.000 Kč

Základní uměleckou školou Horní Slavkov, příspěvková organizace (IČO 75005450) a městem Horní Slavkov (IČO 00259322), ve výši 5.000 Kč
Základní uměleckou školou Sokolov, Staré náměstí 37 (IČO 69978972) a městem Sokolov 
(IČO 00259586), ve výši 5.000 Kč,
dle vzoru v návrhu č. 2

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 423/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 20.000 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, které jsou určeny na poskytnutí finančního daru pro základní umělecké školy zřizované obcemi Karlovarského kraje v rámci slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších žáků a kolektivů Karlovarského kraje v soutěžích 
za školní rok 2017/2018:
	Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace, projekt Skrývání a odkrývání OČIMA - 38 členný kolektiv a projekt Skrývání a odkrývání RUKAMA – 36 členný kolektiv, finanční dar 
v hodnotě 10.000 Kč

Základní umělecká škola Horní Slavkov, příspěvková organizace, projekt Křehce a něžně – 
22 členný kolektiv, finanční dar v hodnotě 5.000 Kč
Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37, projekt Expedice Sever – 21 členný kolektiv, finanční dar v hodnotě 5.000 Kč

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy, podpisem darovacích smluv

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

Termín kontroly: leden 2019

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1206/10/18

- schvaluje s účinností od 1. září 2019 zřízení oboru vzdělání 39-41-H/01 Malíř a lakýrník, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 36 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace


- schvaluje s účinností od 1. září 2019 zřízení oboru vzdělání 29-56-H/01 Řezník - uzenář, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 36 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

- 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

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

Termín kontroly: 17.12.2018

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


38. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku Základní škole a střední škole Karlovy Vary, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1207/10/18

- bere na vědomí smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací O2 a Základní školou a střední školou Karlovy Vary, příspěvková organizace

- souhlasí s přijetím nadačního příspěvku od Nadace O2 ve výši 65.000 Kč Základní školou a střední školou Karlovy Vary, příspěvková organizace, určeného na aktivity spočívající ve zvýšení mediální gramotnosti dětí, mladistvých a jejich rodičů, v prevenci negativních důsledků užívání internetu a v osvětě zaměřené na fenomény s tím související

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

Termín kontroly: 19.11.2018

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


39. Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku v budově Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1208/10/18

- souhlasí s umístěním sídla spolku s názvem Spolek rodičů a přátel SŠ logistické Dalovice v nemovitosti na adrese Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice, jejímž vlastníkem je Karlovarský kraj, a která je svěřena 
do správy Střední škole logistické Dalovice, příspěvková organizace

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

Termín kontroly: 03.12.2018

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

40. Určení výše požadované náhrady škody způsobené ředitelem Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1209/10/18

- určuje výši náhrady škody Ing. Jiřímu Chumovi, řediteli Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace, vzniklé úhradou povinné spoluúčasti v rámci likvidace pojistné události, a to ve výši 5.000 Kč s tím, že škodu uhradí nejpozději do 31. prosince 2018 na účet uvedené příspěvkové organizace

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

Termín kontroly: únor 2019

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


41. Výjimka z počtu dětí, žáků a studentů ve školách zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1210/10/18

- ruší výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídách a studijních skupinách škol zřizovaných Karlovarským krajem, která byla povolena usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 349/05/05 ze dne 12. května 2005 a upravena Dodatkem č. 1 schváleným usnesením Rady Karlovarského kraje 
č. RK 579/06/10 ze dne 3. června 2010 včetně "Podmínek použití výjimky z nejvyššího počtu dětí, žáků 
a studentů ve třídách a studijních skupinách škol zřizovaných Karlovarským krajem"

- schvaluje s účinností od 1. listopadu 2018 v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů ve třídách, studijních skupinách a odděleních škol zřizovaných Karlovarským krajem, stanoveného příslušným platným prováděcím právním předpisem, a to do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, přičemž tuto výjimku nelze uplatnit při přijímání žáků a studentů do 1. ročníku středních škol 
a vyšších odborných škol

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

Termín kontroly: 17.12.2018

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


42. Změny zřizovacích listin Gymnázia Aš, příspěvková organizace, a Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1211/10/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. ledna 2019 změnu zřizovací listiny Gymnázia Aš, příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku 
ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 1

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení s účinností od 1. ledna 2019 změnu zřizovací listiny Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 2

- souhlasí v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s vyjmutím nemovitých věcí z hospodaření (svěřený majetek) Gymnázia Aš, příspěvková organizace a s jeho předáním k hospodaření (svěřený majetek) Domovu pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, 
dle návrhu v důvodové zprávě

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

- ukládá odboru sociálních věcí realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

- ukládá odboru investic a správa majetku realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: únor 2019

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


43. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" - registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 - schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu ,,Nestůj a pojď II", Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a Dodatku č. 1 k dohodě 
o účasti v projektu ,,Nestůj a pojď II"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1212/10/18

- schvaluje 
- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro vStaň se mnou, z.s, Janu Siřínkovou a Jaroslava Stöckela na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníkem projektu "Nestůj a pojď II", registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost
- uzavření DODATKU č. 1 o prodloužení termínu Veřejnoprávní smlouvy do 31.12.2018, Dytrychová Marie, KK03091/2018, uzavřené dne 9.10.2018 a Beňová Romana, KK03088/2018,  ze dne 9.10.2018, projekt "Nestůj a pojď II", registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769
- uzavření DODATKU č. 1 k dohodě o účasti v projektu "Nestůj a pojď II", registrační číslo projektu CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, Došková Kateřina, Lůžová Nela, Doležalová Markéta a Drhlík Jakub

- 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: leden 2019

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

44. Závazný příslib financování projektu Smart Akcelerátor 2.0

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


45. Schválení uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o technické podpoře se společností VITA software, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1213/10/18

- schvaluje uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o technické podpoře VZ037/2005 mezi Karlovarským krajem a společností VITA software s.r.o.

- pověřuje podpisem dodatku č. 3 Smlouvy o technické podpoře mezi Karlovarským krajem a společností VITA software s.r.o., Ing. Josefa Janů, člena rady karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky


46. Schválení uzavření licenční smlouvy, dodatku k licenční smlouvě, smlouvy o technické podpoře mezi Karlovarským krajem a společností Triada, spol. s r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1214/10/18

- schvaluje uzavření licenční smlouvy, dodatku k licenční smlouvě a smlouvy o technické podpoře 
mezi Karlovarským krajem a společností Triada, spol. s  r.o.

- pověřuje podpisem smluv mezi Karlovarským krajem a společností Triada spol. s.r.o., Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky


47. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1215/10/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  stanovit neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:

člen zastupitelstva bez dalších funkcí:                 5.858 Kč
člen výboru/komise/zvláštního orgánu:	   	 7.030 Kč
předseda výboru/komise/zvláštního orgánu:  	 8.201 Kč
člen rady:                                                            14.059 Kč
náměstek hejtmana:	   	                         63.267 Kč 
hejtman:  	                                                  70.297 Kč 
Odměna bude poskytována měsíčně ode dne složení slibu, nejdříve však od 1. ledna 2019. V případě změny vykonávané funkce bude nová odměna vyplácena ve schválené výši ode dne, kdy změna nastala, nejdříve však od 1. ledna 2019


- v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje odměnu za měsíc jako souhrn odměn za tyto funkce ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem. 
Do souhrnné odměny budou zahrnuty odměny za maximálně tři vykonávané různé funkce, a to funkce  
s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem.
Odměna bude poskytována měsíčně ode dne složení slibu, nejdříve však od 1. ledna 2019. V případě změny ve vykonávaných funkcích bude nová odměna vyplácena ve schválené výši ode dne, kdy změna nastala, nejdříve však od 1. ledna 2019

Do 31.12.2018 bude postupováno v souladu s usnesením č. ZK 481/12/17 ze dne 7.12.2017.

Zodpovídá:
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu


48. Nákup vozu FORD Tourneo CUSTOM

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1216/10/18

- projednala předložený materiál

- souhlasí s nákupem vozu Ford Tourneo Custom, 2,2 TDCI, 92 kW, s technickou specifikací, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu

- schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na nákup ojetého vozu Ford Tourneo Custom, 2,2 TDCI, 92 KW, 9 míst, šedá metalíza, najeto 79000 km, rok výroby 2014, s pořizovací hodnotou 502.000 Kč včetně DPH (414.876,033 Kč bez DPH) od společnosti AUTO - MYSLIVEC s.r.o., IČO 49902172

- schvaluje rozpočtovou změnu č. 427/2018 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši 
± 502.000 Kč z kapitálové rezervy Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
na nákup automobilu.

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


49. Zajištění dodávky stravenek pro další období

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1217/10/18

- souhlasí s vypovězením stávající kupní smlouvy s firmou UP Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 00, IČO 62913671 (Le Cheque Déjeuner, s.r.o.), na dodávku stravovacích kupónů

- pověřuje vedoucího odboru kancelář ředitelky úřadu podpisem oznámení o ukončení smluvního vztahu

Termín kontroly: 03.12.2018

Zodpovídá:
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu




50. Zajištění jazykového vzdělávání

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1218/10/18

- souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu rady kraje č. PR 03/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ do výše 300 tis. Kč ročně 
pro zajišťování jazykového vzdělávání v rámci krajského úřadu

- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu uzavírat a podepisovat příslušné smlouvy k zajištění jazykového vzdělávání

Zodpovídá:
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu


51. Výzva SFDI k úpravě smluvního vztahu – dotace výstavby lávky v Mostově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1219/10/18

- ruší části usnesení č. RK 09/01/08 ze dne 08.01.2018 takto v tomto znění:

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, zastupováním Karlovarského kraje při zpracování, podání a podpisu žádosti o příspěvek na realizaci akce „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ podané dle platných podmínek Státního fondu dopravní infrastruktury
- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, přijetím finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury určených na realizaci akce „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“  
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, učinit veškeré kroky směřující k uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018 a zajistit veškerou administraci přijatých finančních prostředků 
dle platných pravidel Státního fondu dopravní infrastruktury

- bere na vědomí proběhlé zadávací řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení, které provedla Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ a souhlasí s výsledky tohoto zadávacího řízení

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Smlouvu o postoupení smlouvy číslo objednatele 568/ODO/2018 v navrženém znění

- souhlasí s vydáním čestného prohlášení pro potřeby Státního fondu dopravní infrastruktury, že zhotovitel stavby byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Smlouvy 
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury mezi Karlovarským krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury dle podmínek vydaného Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018 na akci „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ – ISPROFOND 5418510021

- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k zajištění celkové koordinace a administrace projektu „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ 
dle podmínek Státního fondu dopravní infrastruktury, včetně zajištění kontroly provádění stavebních prací a jejich kvality a souhlasí pro zajištění těchto činností s uzavřením příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

Termín kontroly: červen 2019

Zodpovídá:
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


52. Anketa Zdravotník Karlovarského kraje 2018 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1220/10/18

- bere na vědomí informaci o Anketě Zdravotník Karlovarského kraje 2018

- schvaluje vyhlášení Ankety Zdravotník Karlovarského kraje 2018

- souhlasí s předložením a schválením výjimky z pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 03/2018 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi" 
(čl. IX) s tím, že smlouva na přípravu a realizaci ankety Zdravotník Karlovarského kraje 2018 bude uzavřena přímo se společností Česká umělecká agentura, se sídlem Karlovy Vary, Pila 27, PSČ 360 01, IČO 29068274, zastoupenou jednatelem panem Janem Kupčíkem, za cenu 489.853 Kč včetně DPH

- schvaluje návrh a uzavření smlouvy o poskytování služeb s Českou uměleckou agenturou, při pořádání anketní soutěže Zdravotník Karlovarského kraje 2018 dle návrhu

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena rady kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem smlouvy o poskytování služeb s Českou uměleckou agenturou při pořádání anketní soutěže Zdravotník Karlovarského kraje 2018

Termín kontroly: leden 2019

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady


53. Příkazní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., 
na demolici objektu bývalé patologie + souhlas vlastníka s demolicí stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1221/10/18

- schvaluje realizaci demolice objektu bývalé patologie na st.p.č. 2713, k.ú. Karlovy Vary, v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary

- schvaluje návrh příkazní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 393 /2018
- zapojení volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 6.000.000 Kč do rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na demolici nevyužitých opuštěných pavilonů areálu nemocnice Karlovy Vary (neinvestice). Tuto alokaci volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 166/06/18 ze dne 21.6.2018.


- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše uvedené příkazní smlouvy

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


54. Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


55. Tisková oprava usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1117/10/18 ze dne 1.10.2018 Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1222/10/18

- bere na vědomí tiskovou opravu usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1117/10/18 ze dne 1.10.2018:

• pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o provádění záručního a pozáručního servisu motorových vozidel s vítězem soutěže JNL s.r.o., IČO 51026414, 
se sídlem Uzovce 26, 082 66 Uzovce, Slovenská republika, s nabídkovou cenou 4.412.356,00 Kč 
bez DPH (5.294.827,20 Kč vč. DPH)

- pověřuje MUDr. Jiřího Smetanu, ředitele příspěvkové organizace, podpisem smlouvy na dodávky osobních ochranných pracovních prostředků s vítězem soutěže JNL s.r.o., IČO 51026414, se sídlem Uzovce 26, 082 66 Uzovce, Slovenská republika, s nabídkovou cenou 4.412.356,00 Kč bez DPH (5.294.827,20 Kč vč. DPH)

- konstatuje, že ostatní text usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1117/10/18 ze dne 1.10.2018 
se nemění

Termín kontroly: březen 2019

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


56. RE:START - určení kontaktní osoby a schválení implementační struktury pro zajištění programu v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1223/10/18

- bere na vědomí informace o změně implementační struktury programu RE:START uvedené v důvodové zprávě a prezentaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR

- schvaluje implementaci komplexního zajištění programu RE:START včetně Regionální stálé konference prostřednictvím oddělení Krajského úřadu Karlovarského kraje

- určuje kontaktní osobu poradního týmu Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, 
s mandátem jednat ve věcech programu RE:START za Karlovarský kraj

- určuje kontaktní osobu výkonného týmu Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, 
s mandátem jednat ve věcech programu RE:START za Karlovarský kraj

- doporučuje navrhnout Ministerstvu pro místní rozvoj ČR financování nové implementační struktury programu RE:START tak, aby nebyl omezen dosavadní způsob financování projektu zaměřený 
na podporu činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje

- schvaluje znění sdělení kontaktních osob a implementační struktury včetně dotazů ministryni pro místní rozvoj za předpokladu zapracování námětů členů rady pro úpravu sdělení

- pověřuje hejtmanku Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou podpisem sdělení kontaktních osob a návrhu implementační struktury programu RE:START v Karlovarském kraji zaslaného ministryni pro místní rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

Termín kontroly: 03.12.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
















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

Ing. Josef Janů v. r.
 ověřovatel


