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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 74. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 8. ledna 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:16 do 11:57 hodin


Přítomni:              	Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, 
Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Vildumetzová
Omluveni:		Mgr. Seifertová
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta, Mgr. Novotný, PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Stráská, Ing. Zukal
Zapisovatelka:      	Monika Nová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 08.01.2018
RK 01/01/18
2.
Rozpočtové změny
RK 02/01/18
3.
Ponechání prostředků z prodeje nemovitého majetku příspěvkové organizaci Gymnázium Aš, p.o., na rekonstrukci střech
RK 03/01/18
4.
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a uložení odvodu z fondu investic organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
RK 04/01/18
5.
Informace o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením 
u projektu "Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji" reg. č. CZ.1.02/6.2.00/12.17406
RK 05/01/18
6.
Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
RK 06/01/18
7.
Plán práce Komise dopravní na rok 2018
RK 07/01/18
8.
Informace ve věci doručeného rozhodnutí Ministerstva financí k platebnímu výměru č. 6/2014 u projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji – I. etapa“ reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014
RK 08/01/18
9.
Schválení realizace akce „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ 
v rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury
RK 09/01/18
10.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji - kamerové systémy" 
- schválení formy zadávacího řízení 
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek  
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
staženo
11.
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 financování - 1. průběžná výzva projektu, 4. část dílčích projektů
RK 10/01/18
12.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje 
do majetku obce Stará Voda - pozemky p.p.č. 2131/1, 2063/14 a části pozemků 
p.p.č. 2038/22 a 2151 v k.ú. Vysoká u Staré Vody a pozemek p.p.č. 2131/2 
v k.ú. Háj u Staré Vody
RK 11/01/18
13.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje 
do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR - část pozemku p.p.č. 1218/11 v k.ú. Dřenice u Chebu
RK 12/01/18
14.
Bezúplatný převod zapůjčené výpočetní techniky z Projektu Phare 2001 CZ 
z vlastnictví Ministerstva vnitra České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje
RK 13/01/18
15.
Vyloučení účastníka zadávacího řízení a zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "KKN – stavební úpravy porodnického oddělení" a následné schválení přípravy nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku "KKN – stavební úpravy porodnického oddělení"
- vyloučení účastníka zadávacího řízení
- zrušení zadávacího řízení
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení zadávací dokumentace
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise
RK 14/01/18
16.
Změna č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného rozšíření veřejného vodovodu obce Luby
RK 15/01/18
17.
Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje“ zadávané 
v otevřeném podlimitním řízení, financovaného v rámci výzvy č. 33, Operační program zaměstnanost, zadané Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
RK 16/01/18
18.
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku v budově Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace
RK 17/01/18
19.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba nových dílen 
pro rostlinnou výrobu“ Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k přímému obeslání výzvou
- schválení hodnotícího kritéria a jeho váhy
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
RK 18/01/18
20.
Řešení stavebně-technického stavu stavby Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary
RK 19/01/18
21.
Má vlast cestami proměn
RK 20/01/18
22.
Partnerství v projektu „CERDEE ‐ Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging, experiencing and exploiting“/“CERDEE - Keramika: její dokumentace a využití, vzdělávání a podpora, zkušenosti a jejich využití“ 
v rámci nadnárodního dotačního programu Interreg CENTRAL EUROPE 
RK 21/01/18
23.
Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova, včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a vypořádání dotace a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
staženo
24.
Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby
RK 22/01/18
25.
Jmenování ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

RK 23/01/18
26.
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 Playmobil CZ spol.s.r.o.
RK 24/01/18
27.
Změna Jednacího řádu komisí rady kraje a schválení účasti zástupců Karlovarské krajské organizace ČUS na jednáních Komise pro tělovýchovu a sport
RK 25/01/18
28.
Schválení veřejné sbírky Získání finančních prostředků na nákup osobního automobilu pro rodiče na přepravu zdravotně postižené Míši
RK 26/01/18
29.
Změna ve složení Komisí Rady Karlovarského kraje
RK 27/01/18
30.
Změna ve složení Finančního výboru
RK 28/01/18
31.
Návrh změny pravidel dotačních programů - podáváním žádostí také listinnou formou
staženo














Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Mgr. Petr Kubis v. r.
 náměstek hejtmanky























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Petra Kubise
- Mgr. Dalibora Blažka


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 23	Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova, včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí 
a vypořádání dotace a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

bod č. 24	Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby

bod č. 25	Jmenování ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

bod č. 26	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 Playmobil CZ spol.s.r.o.

bod č. 27	Změna Jednacího řádu komisí rady kraje a schválení účasti zástupců Karlovarské krajské organizace ČUS na jednáních Komise pro tělovýchovu a sport

bod č. 28	Schválení veřejné sbírky Získání finančních prostředků na nákup osobního automobilu pro rodiče na přepravu zdravotně postižené Míši

bod č. 29	Změna ve složení Komisí Rady Karlovarského kraje

bod č. 30	Změna ve složení Finančního výboru

bod č. 31	Návrh změny pravidel dotačních programů - podáváním žádostí také listinnou formou
	

Staženo z programu:

bod č. 10	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji - kamerové systémy" 
- schválení formy zadávacího řízení 
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

bod č. 23	Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova, včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí 
a vypořádání dotace a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

bod č. 31	Návrh změny pravidel dotačních programů - podáváním žádostí také listinnou formou
1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 08.01.2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 01/01/18

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje 
k datu 08.01.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 02/01/18

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 507/2017
- navýšení příjmů a výdajů Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje
ve výši 5.973 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Úřadu práce ČR na úhradu nákladů 
za ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby

Rozpočtovou změnu č. 508/2017
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.520.080 Kč z titulu přijetí investiční účelové dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva zemědělství České republiky. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělská škola Dalovice na realizaci projektu realizovaného příspěvkovou organizací v rámci dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství. 

Rozpočtovou změnu č. 509/2017
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje pro rok 2017 o částku 9.304 Kč z titulu vrácení nevyčerpaných finančních prostředků Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o finanční prostředky z neinvestiční účelové dotace určené na realizaci rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství, které byly vráceny na účet Karlovarského kraje dne 19. prosince 2017 od právnické osoby zřizované městem, Mateřská škola Sídliště 429, Toužim. 

Rozpočtovou změnu č. 510/2017
 - navýšení financování Karlovarského kraje na uhrazení splátky dlouhodobého úvěru a současně snížení výdajů Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje na úroky ve výši 135.291,15 Kč. Jedná 
se o přesun financování v rámci splátky (jistiny a úroků) dlouhodobého úvěru Karlovarského kraje 
v nominální výši 1,3 mld. Kč, který byl určen na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z EU.

Rozpočtovou změnu č. 511/2017
 - navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2017 ve výši 5.947.319,84 Kč (podíl SR 3,11 % + podíl EU 91,89 %) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování projektu Nestůj a pojď II. realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly




Rozpočtovou změnu č. 2/2018
- zapojení financování Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v částce 15.000.000 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytování zápůjček na udržení sociálních služeb Karlovarského kraje v roce 2018 pro nestátní neziskové organizace působící
v sociální oblasti v Karlovarském kraji v roce 2018.

Rozpočtovou změnu č. 3/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 101.803,38 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na rok 2018. Finanční prostředky jsou určeny na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb 
k úhradě nákladů na stravování žáků ve školní jídelně základní školy v Brandlově ulici za období září 
až listopad 2017. 

Rozpočtovou změnu č. 4/2018
- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 12.652.500 Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na rok 2018
z důvodu sloučení příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti školství s účinností
od 1. ledna 2018. Jedná se o provozní prostředky a odvody z fondu investic do rozpočtu Karlovarského kraje schválené zrušeným organizacím na rok 2018, které budou převedeny 
na nástupnické organizace (seznam organizací je uveden v důvodové zprávě).

Termín kontroly: 19.02.2018

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


3. Ponechání prostředků z prodeje nemovitého majetku příspěvkové organizaci Gymnázium 
Aš, p. o., na rekonstrukci střech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 03/01/18

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků ve výši 951.000 Kč z prodeje nemovitého majetku příspěvkové organizaci Gymnázium Aš, p.o.

- souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 951.000 Kč z prodeje nemovitého majetku do fondu investic příspěvkové organizace Gymnázium Aš, p.o., a s jejich použitím na rekonstrukci střech v areálu gymnázia

- ukládá odboru finančnímu informovat příspěvkovou organizaci o tomto usnesení

Termín kontroly: 19.02.2018

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


4. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a uložení odvodu z fondu investic organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 04/01/18


- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 2.500.000 Kč organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

- ukládá organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 494/12/17, odvod z fondu investic 
do rozpočtu zřizovatele, Karlovarského kraje, ve výši 2.500.000 Kč

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 1/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 2.500.000 Kč z titulu přijetí uloženého odvodu 
z fondu investic příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově. Odvod byl uložen v souladu s usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. ZK 494/12/17 ze dne 07.12.2017, kterým vzalo na vědomí navýšení finančního krytí schváleného projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši jako nezpůsobilý výdaj v maximální výši 2.500.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru řízení projektů Karlovarského kraje na nezpůsobilé výdaje projektu Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši realizovaného v rámci Integrovaného regionální operačního programu (IROP). Závazné finanční krytí projektu bylo schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 292/09/15 dne 10.09.2015.

Termín kontroly: 05.02.2018

Zodpovídá:
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


5. Informace o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením u projektu "Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji" reg. č. CZ.1.02/6.2.00/12.17406

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 05/01/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí 
- informaci o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením č. j.: ENV/2017/43403, MZP/2017/330/951 ze dne 08.12.2017 z Ministerstva životního prostředí ve výši 326.124,92 Kč 
do Evropského fondu regionálního rozvoje a ve výši 19.183,82 Kč do Státního fondu životního prostředí 
k projektu "Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji".
Na základě veřejnosprávní kontroly ze Státního fondu životního prostředí vystavilo Ministerstvo životního prostředí výzvu k úhradě prostředků dotčených pochybením za zjištění:

- příjemce dotace nevedl u všech prvotních účetních záznamů oddělené účtování v rámci realizace projektu od svého vlastního účetnictví a nebyl schopen předložit kompletní účetní deník projektu se všemi účetními zápisy při realizaci projektu, pouze sestavu s úhradou faktur, případně dobropisů,

- informaci o neuhrazení výzvy k úhradě prostředků dotčených pochybením,

- schvaluje neuhrazení výzvy k úhradě prostředků dotčených pochybením ze dne 08.12.2017 ve výši 326.124,92 Kč do Evropského fondu regionálního rozvoje a 19.183,82 Kč do Státního fondu životního prostředí

Termín kontroly: 19.02.2018

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


6. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 06/01/18

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje dle návrhu

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


7. Plán práce Komise dopravní na rok 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 07/01/18

- schvaluje Plán práce Komise dopravní na rok 2018 dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Petr Bursík, předseda Komise dopravní


8. Informace ve věci doručeného rozhodnutí Ministerstva financí k platebnímu výměru č. 6/2014 
u projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 08/01/18

- bere na vědomí informaci o doručeném rozhodnutí Ministerstva financí u projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014, kterým se původní platební výměr č. 6/2014 ve výši 16.995.994 Kč (odvod částečně prominut na částku 1.699.600 Kč) zrušuje a řízení se zastavuje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, 
aby finanční prostředky ve výši 1.699.600 Kč, které Karlovarský kraj poskytl v roce 2014 z Fondu budoucnosti na úhradu platebního výměru č. 6/2014, převedl ze strany KSÚS KK zpět na účet Karlovarského kraje, a to v termínu do 10-ti pracovních dnů ode dne vydání tohoto usnesení

Termín kontroly: 07.05.2018

Zodpovídá:
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


9. Schválení realizace akce „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ v rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 09/01/18

- schvaluje podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci akce „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ s celkovými předpokládanými náklady ve výši 
cca 12.210 tis. Kč v souladu s Pravidly pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek 
nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2018

- schvaluje závazné rozhodnutí o zabezpečení vlastních prostředků v roce 2018 ke spolufinancování realizace akce „Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově“ ve výši odpovídající podílu žadatele, které spolu s příspěvkem z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pokryjí 
100 % nákladů celé akce

- 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

Termín kontroly: 18.06.2018

Zodpovídá:
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


10. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečení škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji - kamerové systémy" - schválení formy zadávacího řízení - schválení hodnotících kritérií a jejich vah - jmenování členů komise pro otevírání obálek - jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


11. 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 financování 
- 1. průběžná výzva projektu, 4. část dílčích projektů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 10/01/18

- schvaluje 
- k financování 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 návrhu
- 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 návrhu

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem Smluv o poskytnutí účelové investiční dotace schválených dílčích projektů

Termín kontroly: 19.03.2018

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
12. Záměr kraje bezúplatně převést nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stará Voda - pozemky p.p.č. 2131/1, 2063/14 a části pozemků p.p.č. 2038/22 a 2151 v k.ú. Vysoká 
u Staré Vody a pozemek p.p.č. 2131/2 v k.ú. Háj u Staré Vody

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 11/01/18

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2131/1 o výměře 17426 m2, 2063/14 o výměře 1601 m2, část pozemku p.p.č. 2038/22, která byla oddělena geometrických plánem 
č. 157-018/2017 z původního pozemku p.p.č. 2038/22 a označena jako pozemek p.p.č. 2038/22 díl "a" 
o výměře 137 m2, část pozemku p.p.č. 2151, která byla oddělena geometrickým plánem č. 157-018/2017 
z původního pozemku p.p.č. 2151 a označena jako pozemek p.p.č. 2151 díl "c" o výměře 94 m2 
v k.ú. Vysoká u Staré Vody a obci Stará Voda a pozemek p.p.č. 2131/2 o výměře 4013 m2 
v k.ú. Háj u Staré Vody a obci Stará Voda 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 Stará Voda se sídlem Stará Voda č.p. 88, 
PSČ 353 01 Stará Voda, IČO 00572748, zastoupenou Evou Procházkovou, 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 Stará Voda

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2131/1 o výměře 17426 m2, 2063/14 o výměře 1601 m2, části pozemku p.p.č. 2038/22, která byla oddělena geometrických plánem č. 157-018/2017 z původního pozemku p.p.č. 2038/22 a označena 
jako pozemek p.p.č. 2038/22 díl "a" o výměře 137 m2, části pozemku p.p.č. 2151, která byla oddělena geometrickým plánem č. 157-018/2017 z původního pozemku p.p.č. 2151 a označena jako pozemek 
p.p.č. 2151 díl "c" o výměře 94 m2 v k.ú. Vysoká u Staré Vody a obci Stará Voda a pozemku p.p.č. 2131/2 
o výměře 4013 m2 v k.ú. Háj u Staré Vody a obci Stará Voda 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 Stará Voda se sídlem Stará Voda 
č. p. 88, PSČ 353 01 Stará Voda, IČO 00572748, zastoupenou Evou Procházkovou, 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 Stará Voda

- 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: 18.06.2018

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

13. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR - část pozemku 
p.p.č. 1218/11 v k.ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 12/01/18

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1218/11, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1014-155/2017 z původního pozemku p.p.č. 1218/11 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1218/14 o výměře 311 m2 v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb 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 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390, zastoupeným Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem Správy Karlovy Vary, se sídlem Závodní 369/82, PSČ 360 06 Karlovy Vary (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1218/11, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1014-155/2017 z původního pozemku p.p.č. 1218/11 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1218/14 o výměře 
311 m2 v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb 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 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390, zastoupeným Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem Správy Karlovy Vary, se sídlem Závodní 369/82, 
PSČ 360 06 Karlovy Vary (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento převod projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace

- 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: 19.03.2018

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



14. Bezúplatný převod zapůjčené výpočetní techniky z Projektu Phare 2001 CZ z vlastnictví Ministerstva vnitra České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 13/01/18

- schvaluje bezúplatný převod zapůjčené výpočetní techniky z Projektu PHARE 2001 CZ v celkové pořizovací hodnotě 133.557,63 Kč formou smluv o bezúplatném převodu mezi Ministerstvem vnitra České republiky (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako obdarovaný na straně druhé) dle návrhu

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem Smluv o bezúplatném převodu

Termín kontroly: 07.05.2018

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


15. Vyloučení účastníka zadávacího řízení a zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "KKN – stavební úpravy porodnického oddělení" a následné schválení přípravy nového zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku "KKN – stavební úpravy porodnického oddělení"
- vyloučení účastníka zadávacího řízení
- zrušení zadávacího řízení
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- schválení zadávací dokumentace
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 14/01/18

- schvaluje vyloučení účastníka zadávacího řízení dle § 48 odst. 2) písm. a) zákona č. 134/2016, 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu, že nabídková cena účastníka je vyšší 
než maximální možná a nepřekročitelná výše celkové ceny uvedená v zadávací dokumentaci

- schvaluje zrušení zadávacího řízení z důvodu vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku "KKN – stavební úpravy porodnického oddělení" po marném uplynutí lhůt na odvolání

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "KKN – stavební úpravy porodnického oddělení", maximální cena 75 mil. Kč bez DPH

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "KKN – stavební úpravy porodnického oddělení"

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



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

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
Ing. Josef Janů			
Ing. Jan Bureš			
Mgr. Dalibor Blažek		
Mgr. Jiří Klsák	
Ing. Květoslav Smutný		
Ing. Denisa Cettlová		

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

Termín kontroly: 18.06.2018

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


16. Změna č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného rozšíření veřejného vodovodu obce Luby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 15/01/18

- projednala žádost města Luby o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 
ve věci navrhovaného rozšíření veřejného vodovodu obce Luby

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předloženou změnu č. 43 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení

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


17. Schválení výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Rozvoj lidských zdrojů 
v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje“, zadávané v otevřeném podlimitním řízení, financovaného v rámci výzvy č. 33, Operační program zaměstnanost, zadané Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 16/01/18

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky s názvem „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje“ realizované v podlimitním otevřeném řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnost Aperta s.r.o., s nabídkovou cenou 
1.860.980 Kč včetně DPH pro část 1. veřejné zakázky

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky s názvem „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje“ realizované v podlimitním otevřeném řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnost Life Support s.r.o., s nabídkovou cenou 931.821 Kč včetně DPH pro část 2. veřejné zakázky

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky s názvem „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Karlovarského kraje“ realizované v podlimitním otevřeném řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, společnost Aperta s.r.o., s nabídkovou cenou 125.477 Kč včetně DPH pro část 3. veřejné zakázky

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., MHA, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže v části 1. Aperta s.r.o., s nabídkovou cenou 1.860.980 Kč včetně DPH

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., MHA, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže v části 2. Life Support s.r.o., s nabídkovou cenou 931.821 Kč včetně DPH

- pověřuje MUDr. Romana Sýkoru, Ph.D., MHA, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže v části 3. Aperta s.r.o., s nabídkovou cenou 125.477 Kč včetně DPH

Termín kontroly: 04.06.2018

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


18. Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku v budově Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 17/01/18

- souhlasí s umístěním sídla spolku Basketbalové centrum mládeže Sokolov, z.s., v nemovitosti na adrese Husitská 2053, 356 01 Sokolov, jejímž vlastníkem je Karlovarský kraj, a která je svěřena do správy Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková organizace

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

Termín kontroly: 05.03.2018

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


19. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu“ Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k přímému obeslání výzvou
- schválení hodnotícího kritéria a jeho váhy
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 18/01/18

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu“ Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace

- schvaluje seznam subjektů k přímému obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Výstavba nových dílen pro rostlinnou výrobu“ dle návrhu

- schvaluje základní hodnotící kritéria a jejich váhy na veřejnou zakázku „Výstavba nových dílen 
pro rostlinnou výrobu“ dle návrhu

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Ing. Lucie Oborná Škvorová		
Ing. Hana Mávrová
Bc. Martin Januška

náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Ing. Leoš Horčička

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
za Zastupitelstvo Karlovarského kraje
Ing. Jaroslav Bradáč
Hana Hozmanová
Mgr. Zdeněk Hrkal

za zřizovatelský odbor 
Ing. Stanislav Jambor

za příspěvkovou organizaci 
Ing. Leoš Horčička		

za odbor investic a správa majetku
Ing. Andrea Černá

náhradníky členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise: 
za Zastupitelstvo Karlovarského kraje
Mgr. Dalibor Blažek
JUDr. Václav Sloup
Mgr. Daniela Seifertová

za zřizovatelský odbor
Mgr. Janka Kotrabová

za příspěvkovou organizaci
Ing. Lucie Oborná Škvorová

za odbor investic a správa majetku
Bc. Dagmar Kerulová

- ukládá řediteli příspěvkové organizaci realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 05.03.2018

Zodpovídá:
Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
20. Řešení stavebně-technického stavu stavby Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 19/01/18

- schvaluje záměr vyhlášení zadávacího řízení na "Zpracování statického přepočtu a normou stanovený počet provedených nedestruktivních tvrdoměrných zkoušek a zpracování projektové dokumentace"

- ukládá ředitelce Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, vyhlásit zadávací řízení na "Zpracování statického přepočtu a normou stanovený počet provedených nedestruktivních tvrdoměrných zkoušek a zpracování projektové dokumentace" po obdržení pravomocného rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky, oddělení ochrany kulturních památek, 
ve věci zrušení prohlášení budovy Střední průmyslové školy keramické v Karlových Varech za kulturní památku

- schvaluje odkoupení stojek, které jsou instalovány pro podepření stropních konstrukcí v budově školy 
a budově obytného domu, od společnosti TRUTESPOL MONOLITY s.r.o.

- ukládá ředitelce Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, realizovat odkoupení stojek od společnosti TRUTESPOL MONOLITY s.r.o.

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 01/2017 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi na odkup stojek od společnosti TRUTESPOL MONOLITY s.r.o.

- ukládá Ing. Jaroslavu Bradáčovi, členu Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy, předložit návrh variant přemístění Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, ze stávajících prostor

Termín kontroly: 05.03.2018

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary


21. Má vlast cestami proměn

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 20/01/18

- bere na vědomí informace o účasti Karlovarského kraje na putovní výstavě Má vlast cestami proměn 
v roce 2018 dle důvodové zprávy

- schvaluje účast Karlovarského kraje na výstavě Má vlast cestami proměn v roce 2018 jako základního partnera do výše 50.000 Kč bez DPH

- pověřuje odbor regionálního rozvoje administrací přihlášky k účasti Karlovarského kraje v roce 2018

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení účast Karlovarského kraje 
a roli hlavního partnera putovní výstavy Má vlast cestami proměn v roce 2019 včetně zařazení financování akce do návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2019


Termín kontroly: 03.04.2018

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


22. Partnerství v projektu „CERDEE ‐ Ceramics: Documenting and disposing, educating 
and encouraging, experiencing and exploiting“/“CERDEE - Keramika: její dokumentace a využití, vzdělávání a podpora, zkušenosti a jejich využití“ v rámci nadnárodního dotačního programu Interreg CENTRAL EUROPE 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 21/01/18

- schvaluje „asociované“ partnerství Karlovarského kraje v projektu „CERDEE - Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging, experiencing and exploiting“/“CERDEE - Keramika: 
její dokumentace a využití, vzdělávání a podpora, zkušenosti a využití“

- pověřuje člena rady Karlovarského kraje Ing. Josefa Janů podpisem relevantních dokumentů vztahujícímu se k „CERDEE - Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging, experiencing and exploiting“/“CERDEE - Keramika: její dokumentace a využití, vzdělávání a podpora, zkušenosti a využití“

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


23. Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - Program obnovy venkova, včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a vypořádání dotace a vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


24. Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 22/01/18

- schvaluje zveřejnění oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby s názvem zakázky Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích 170 a 140 v územním obvodu Karlovarského kraje dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, zveřejnit 
v Úředním věstníku EU schválené oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby

Termín kontroly: 03.04.2018

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





25. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 23/01/18

- jmenuje Ing. Martinu Kulovou s účinností od 09.01.2018 na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, a to na dobu určitou - na dobu uvolnění Ing. Romana Procházky pro výkon veřejné funkce dle § 201 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Ing. Martině Kulové, ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmanku k podpisu jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 19.02.2018

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


26. 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 Playmobil CZ spol.s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 24/01/18

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
s Playmobil CZ spol.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: 05.03.2018

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


27. Změna Jednacího řádu komisí rady kraje a schválení účasti zástupců Karlovarské krajské organizace ČUS na jednáních Komise pro tělovýchovu a sport

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 25/01/18

- schvaluje dodatek č. 3  Předpisu Rady kraje č. PR 08/2004 „Jednací řád komisí Rady kraje“ dle návrhu



- schvaluje účast pana Jaroslava Lebedy, předsedy, a paní Jitky Peřina, místopředsedkyně Karlovarské krajské organizace ČUS, v Komisi pro tělovýchovu a sport s oprávněními dle čl. III odst. 5 jednacího řádu komisí Rady Karlovarského kraje ve znění dodatku č. 3 schváleného usnesením radou kraje 
dne 08.01.2018

Termín kontroly: 23.04.2018

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


28. Schválení veřejné sbírky Získání finančních prostředků na nákup osobního automobilu 
pro rodiče na přepravu zdravotně postižené Míši

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 26/01/18

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na dobu neurčitou na získání finančních prostředků na nákup osobního automobilu pro rodiče na přepravu zdravotně postižené Míši, 
a to kombinovanou formou shromažďováním sběracími pokladničkami a zasíláním na speciální bankovní účet

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kancelář hejtmanky a vnějších vztahů, zabezpečit organizaci veřejné sbírky a předložit Ministerstvu vnitra ČR ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky

Termín kontroly: 18.06.2018

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


29. Změna ve složení Komisí Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 27/01/18

- odvolává Aleše Kastla z funkce člena v Komisi dopravní

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, JUDr. Jiřího Chmelarčíka, členem Komise dopravní

- odvolává po dohodě RNDr. Josefa Úlehla CSc., z funkce člena Komise pro rozvoj venkova

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, Mgr. Nikolu Indrovou, členkou Komise pro rozvoj venkova

- odvolává na vlastní žádost Ing. Petra Třešňáka, předsedu a člena Komise pro životní prostředí, zemědělství a energetiku

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, Bc. Karla Nyklesa, předsedou a členem Komise pro životní prostředí, zemědělství a energetiku


- ukládá vedoucímu odboru kancelář ředitelky úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce

Termín kontroly: 19.02.2018

Zodpovídá:
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


30. Změna ve složení Finančního výboru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 28/01/18

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje odvolat Tomáše Šmata z Finančního výboru

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje jako nového člena Finančního výboru zvolit 
Ing. Zdeňka Uhlíře

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


31. Návrh změny pravidel dotačních programů - podáváním žádostí také listinnou formou

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


