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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 78. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 5. února 2018 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:12 do 11:58 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Kubis, Mgr. Seifertová, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Vildumetzová
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta, Ing. König, p. Pernica, Ing. Hryszová, Bc. Klímová, 
Mgr. Novotný, Mgr. Pavlíková,  Ing. Správková, Mgr. Vodičková
Zapisovatelka:      	Lenka Burešová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 05.02.2018
RK 88/02/18
2.
Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22.02.2018
staženo
3.
Rozpočtové změny
RK 89/02/18
4.
Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o., na úhradu nákladů spojených s výukou Západočeské univerzity v Plzni v budově školy
RK 90/02/18
5.
Změna účelu použití dotace do fondu investic příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o., na akci "Renovace odborných učeben stomatologických oborů"
staženo
6.
Změna účelu použití schválené dotace do fondu investic na rok 2018 a změna účelu použití  nevyčerpané části schválené dotace do fondu investic z roku 2017 organizaci Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace
RK 91/02/18
7.
Schválení výsledku zadávacího řízení – výběr dodavatelů veřejné zakázky: „Rodinný dům Aš, Nedbalova a Rodinný dům Aš, Všehrdova“ realizované v rámci projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“ reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285
staženo
8.
Průběžná informace k přípravě projektu „Revitalizace Císařských lázní 
Karlovy Vary“
RK 92/02/18
9.
Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje
RK 93/02/18
10.
Schválení vymáhání pohledávky za společností Veřejné zakázky s.r.o., ve výši 300.000 Kč, vzniklé z titulu náhrady škody
staženo
11.
Poskytnutí finančního daru - výtěžku veřejné sbírky

RK 94/02/18
12.
Poskytnutí individuální dotace na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2018
RK 95/02/18
13.
Schválení plánovací smlouvy ke stavbě „Úprava komunikace Cheb-Háje, 
ul. Zemědělská“
RK 96/02/18
14.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „III/2206 Modernizace silnice – průtah Děpoltovice“ 
RK 97/02/18
15.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „III/2204 Modernizace silnice – průtah Odeř“ 
RK 98/02/18
16.
1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“
RK 99/02/18
17.
Informace o výsledku udržitelnosti Individuálního projektu Karlovarského kraje „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00080
RK 100/02/18
18.
Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
RK 101/02/18
19.
Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2018
staženo
20.
Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje na rok 2018
RK 102/02/18
21.
Projekt Krajské knihovny Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, "Modernizace a dovybavení pobočky Lidická" - schválení projektu
RK 103/02/18
22.
Projekt Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, "Nebojte se moderního umění III" - schválení projektu
RK 104/02/18
23.
Projekt Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, "Doprovodné akce pro veřejnost v Letohrádku Ostrov " - schválení projektu
RK 105/02/18
24.
Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2018
RK 106/02/18
25.
Schválení podání žádosti o přerušení řízení z důvodu předložení vyjádření 
k podkladům pro vydání rozhodnutí a doplnění dalších podkladů v řízení o zrušení prohlášení budovy SPŠ keramické v Karlových Varech za kulturní památku, 
sp. zn. MK-S 9752/2017 OPP
RK 107/02/18
26.
Revokace části usnesení RK 19/01/18 ze dne  8. ledna 2018 - Řešení stavebně-technického stavu stavby Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary
RK 108/02/18
27.
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, 5. část dílčích projektů
RK 109/02/18
28.
Vnitřní předpisy pro administraci veřejných zakázek formou centrálního zadávání a informace o přínosech a rizicích administrace veřejných zakázek formou centrálního zadávání
RK 110/02/18
29.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Aš - pozemek p.p.č. 856/3 v k.ú. Mokřiny
RK 111/02/18
30.
Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 112/02/18
31.
Smlouva na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120047747, pro akci Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu
RK 113/02/18
32.
Zrušení usnesení č. RK 1364/11/17 ze dne 13.11.2017 - Smlouva o oprávnění provést stavbu „VO Dolní Pochlovice – železniční přejezd, Dolní Pochlovice“ 
RK 114/02/18
33.
Rozložení administrativní zátěže ve vedení kraje - projekty odboru životního prostředí a zemědělství
RK 115/02/18
34.
Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 
na úseku lesního hospodářství a myslivosti včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace, vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, žádosti, finančního vypořádání a dalších příloh k žádosti

RK 116/02/18
35.
Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací
RK 117/02/18
36.
Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ – Schválení hodnotícího kritéria – Schválení zadávací dokumentace – Schválení komise pro otevírání 
a hodnotící komise – Schválení postupu zadávacích řízení a členění veřejných zakázek 
RK 118/02/18
37.
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - FK HVĚZDA Cheb, z.s.
RK 119/02/18
38.
Jmenování členů školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
RK 120/02/18
39.
Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu a sport na rok 2018
RK 121/02/18
40.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 
za školní rok 2016/2017
RK 122/02/18
41.
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání - změna sídla
RK 123/02/18
42.
Partnerství v Alianci soudržnosti (Cohesion Alliance) pro silnou politiku soudržnosti po roce 2020
RK 124/02/18
43.
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Národní institut pro integraci (NIPI) bezbariérové prostředí, o.p.s
RK 125/02/18
44.
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 
RK 126/02/18
45.
Účast Karlovarského kraje v rámci soutěže o ocenění "Evropský podnikatelsky zaměřený region"
RK 127/02/18
46.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a VUV TGM, "O užívání Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
RK 128/02/18
47.
Plán práce Komise pro otevřenou společnost a nové technologie na rok 2018
RK 129/02/18
48.
"Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - nezávazný průzkum zájmu
RK 130/02/18
49.
Organizování veřejné služby - prodloužení smlouvy
RK 131/02/18
50.
Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 do 31.12.2018
- aktualizace č. 1 
RK 132/02/18
51.
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 Český západ, o.p.s.
RK 133/02/18
52.
Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení Dodatků 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené 
s obsazením dotovaného pracovního místa účastníků Seiler Karel a AHV ekologický servis, s.r.o.
RK 134/02/18
53.
Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
RK 135/02/18
54.
Uzavření prováděcí smlouvy na výrobu a distribuci příkazových bloků
RK 136/02/18
55.
Schválení Dodatku č. 1 k Prováděcí součinnostní dohodě 
č. j. KRPK-29695-1/ČJ-2015-1900KR
RK 137/02/18
56.
Výběrové řízení na funkci člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
RK 138/02/18
57.
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji 








RK 139/02/18
58.
Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" - informace o průběhu přípravy
RK 140/02/18

















Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Ing. Karel Jakobec v. r.
ověřovatel
                
   



























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Karla Jakobce
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 49	Organizování veřejné služby - prodloužení smlouvy

bod č. 50	Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 
- aktualizace č. 1

bod č. 51	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 Český západ, o.p.s.

bod č. 52	Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení  Dodatků 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníků Seiler Karel a AHV ekologický servis, s.r.o.

bod č. 53 	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

bod č. 54	Uzavření prováděcí smlouvy na výrobu a distribuci příkazových bloků

bod č. 55	Schválení Dodatku č. 1 k Prováděcí součinnostní dohodě 
č. j. KRPK-29695-1/ČJ-2015-1900KR

bod č. 56	Výběrové řízení na funkci člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

bod č. 57 	Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství 
a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji

bod č. 58	Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" - informace o průběhu přípravy


Staženo z programu:

bod č. 2	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22.02.2018

bod č. 5	Změna účelu použití dotace do fondu investic příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o., na akci "Renovace odborných učeben stomatologických oborů"


bod č. 7	Schválení výsledku zadávacího řízení – výběr dodavatelů veřejné zakázky: „Rodinný dům Aš, Nedbalova a Rodinný dům Aš, Všehrdova“ realizované v rámci projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši“ 
reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285

bod č. 10	Schválení vymáhání pohledávky za společností Veřejné zakázky s.r.o., 
ve výši 300.000 Kč, vzniklé z titulu náhrady škody

bod č. 19	Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji 
v roce 2018



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 05.02.2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 88/02/18

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Rady Karlovarského kraje 
k datu 05.02.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22.02.2018

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 89/02/18

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 47/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±100.000 Kč v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny
na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední škola logistická Dalovice k zajištění výuky a výcviku včetně získání řidičského oprávnění v autoškole, která je součástí učebních osnov žáků.  

Rozpočtovou změnu č. 48/2018
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ±432.000 Kč ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru k zajištění výplaty stipendií studentům vysokých škol dle Stipendijního programu Karlovarského kraje 
ke zlepšení vzdělanostní struktury pro akademický rok 2017/2018 (seznam příjemců stipendií je uveden 
v příloze důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 49/2018
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 25.790.606 Kč z titulu přidělení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
k zajištění prostředků na financování přímých výdajů na I. čtvrtletí roku 2018 ve školách a školských zařízeních zřizovaných soukromými subjekty v Karlovarském kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 50/2018
- přesun rozpočtových prostředků ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ±147.300 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k výplatě odměn dle dohod o provedení práce pro trenéry Her VIII. Zimní olympiády dětí
a mládeže 2018, Pardubický kraj konané ve dnech 28.1. – 2.2.2018.

Rozpočtovou změnu č. 51/2018
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 v celkové výši 
129.184 Kč, z toho:
- do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné ve výši 
56.667 Kč, 
- do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 72.517 Kč 
ke krytí mzdových výdajů. 
Jedná se o  nevyčerpané  rozpočtové  prostředky  v roce  2017,  které budou v roce 2018 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020.

Rozpočtovou změnu č. 52/2018
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 v celkové výši 187.591,61 Kč z toho:
- do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné ve výši 54.500,61 Kč 
- do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 133.091 Kč ke krytí mzdových výdajů
Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020.

Rozpočtovou změnu č. 53/2018
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 ve výši 784.013 Kč 
do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí mzdových výdajů projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji. Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji schváleného 
k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rozpočtovou změnu č. 54/2018
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 v celkové výši 
125.291 Kč, z toho:
- do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné ve výši 
53.838 Kč (ÚZ zdroje = 53.838 Kč)
- do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 71.453 Kč (ÚZ zdroje = 71.453 Kč) ke krytí mzdových výdajů
Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity
ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Predikce trhu práce - Kompas schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Rozpočtovou změnu č. 55/2018
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 v celkové výši 
493.211 Kč, z toho:
- do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné ve výši 
19.025 Kč
- do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 474.186 Kč
ke krytí mzdových výdajů 
Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje, schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Rozpočtovou změnu č. 56/2018
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 v celkové výši 34.767,21 Kč (vlastní zdroje = 1.738,36 Kč + zdroje ÚZ = 33.028,85 Kč) do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí mzdových výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Nestůj a pojď II., schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Rozpočtovou změnu č. 57/2018
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 v celkové výši 
458.228 Kč do Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o přijaté finanční prostředky za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektů v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od organizací:
- Základní škola Lomnice, okres Sokolov – projekt „Vzdělávej se s řekou Ohře“ financovaný
v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II. ve výši 242.490 Kč
- Národní institut dalšího vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) – projekt „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků základních a středních škol Karlovarského kraje“ financovaný v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji ve výši 215.478 Kč
- Vialin, občanské sdružení – projekt „Podpora pohybové a řečové výchovy v mateřských školách“ financovaný v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji II. ve výši 260 Kč

Rozpočtovou změnu č. 58/2018
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 v celkové výši 724.966,75 Kč  (vlastní zdroje = 36.248,35 Kč + ÚZ zdroje = 688.718,40 Kč) do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí mzdových výdajů, které přímo souvisí
s realizací projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (OPZ II.), schváleného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Rozpočtovou změnu č. 59/2018
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 v celkové výši 186.397,55 Kč, z toho:
- do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné ve výši 23.547,19 Kč
- do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 3.242,36 Kč
na pohonné hmoty
- do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 159.608 Kč ke krytí mzdových výdajů 

Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity
ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc EÚS ČR-Bavorsko 2014-2020, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014 – 2020.

Rozpočtovou změnu č. 60/2018
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2017 v celkové výši 127.806,78 Kč, z toho:
- do Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na cestovné ve výši 35.911,78 Kč 
- do Odboru kancelář ředitelky úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 91.895 Kč
ke krytí mzdových výdajů
Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky v roce 2017, které budou v roce 2018 použity
ke krytí dalších výdajů, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc EÚS ČR-Sasko 
2014-2020, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu spolupráce Svobodný stát 
Sasko – Česká republika 2014 – 2020.

Rozpočtovou změnu č. 61/2018
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 
ve výši 22.232 Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady opravy 2 ks poškozených skel na Dopravním terminálu v Mariánských Lázních

Termín kontroly: 19.03.2018

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


4. Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o., na úhradu nákladů spojených s výukou Západočeské univerzity v Plzni v budově školy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 90/02/18

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o., na úhradu nákladů spojených s výukou Západočeské univerzity v Plzni

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 45/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ±51.736 Kč 
z rezervní položky na individuální dotace Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p. o., na úhradu nákladů spojených s výukou Západočeské univerzity Plzeň za rok 2018 v budově školy

- ukládá odboru finančnímu realizovat úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 05.03.2018

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního




5. Změna účelu použití dotace do fondu investic příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, p.o., na akci "Renovace odborných učeben stomatologických oborů"

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


6. Změna účelu použití schválené dotace do fondu investic na rok 2018 a změna účelu použití  nevyčerpané části schválené dotace do fondu investic z roku 2017 organizaci Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 91/02/18

- schvaluje změnu účelu použití schválené dotace do fondu investic ve výši 9.320.000 Kč organizaci Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace, z původní akce "Rekonstrukce výtahů, revitalizace chodeb a prádelny" na akci "Rekonstrukce výtahů a revitalizace chodeb Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu - realizace stavební akce"

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpané části schválené dotace do fondu investic ve výši 239.621 Kč organizaci Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace, z původní akce "Rekonstrukce výtahů, revitalizace chodeb a prádelny" na akci "Serverovna DpS"

Termín kontroly: 05.03.2018

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


7. Schválení výsledku zadávacího řízení – výběr dodavatelů veřejné zakázky: „Rodinný dům Aš, Nedbalova a Rodinný dům Aš, Všehrdova“ realizované v rámci projektu „Výstavba objektů 
pro poskytování sociálních služeb v Aši“ reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


8. Průběžná informace k přípravě projektu „Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 92/02/18

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě, zejména:
- požadavek zástupce Ministerstva kultury na definování způsobu využití jednotlivých částí Císařských Lázní do konce 3/2018, s tím že do konce 6/2018 bude využití zakresleno v projektu členění vnitřních ploch
- nutnost definovat způsob využití jednotlivých částí budovy Císařských Lázní před dopracováním projektové dokumentace stavby
- nutnost dispozice dokončenou projektovou dokumentací před vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele stavby
- nutnost provedení stavebně technického průzkumu všech dotčených konstrukcí a provozních celků
- nutnost zajištění spolufinancování projektu ze strany Statutárního města Karlovy Vary v plné výši, 
která byla uvedena v investičním záměru, tedy ve výši 100 mil. Kč

- informace o stanovisku Odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu k dalšímu postupu v původně vyhlášené veřejné zakázce na dodavatele stavby

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


9. Informace o činnosti Komisí Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 93/02/18

- bere na vědomí usnesení Komisí Rady Karlovarského kraje v období od 04.12.2017 do 19.01.2018 
dle návrhu

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


10. Schválení vymáhání pohledávky za společností Veřejné zakázky s.r.o., ve výši 300.000 Kč, vzniklé z titulu náhrady škody

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


11. Poskytnutí finančního daru - výtěžku veřejné sbírky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 94/02/18

- bere na vědomí výtěžek z veřejné sbírky Získání finančních prostředků na úhradu terapie 
na Neurorehabilitační klinice Axon, Praha, pro osobu se zdravotním postižením Toničku ve výši  
68.742 Kč

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 68.742 Kč zdravotně postižené Toničce

Termín kontroly: 03.04.2018

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


12. Poskytnutí individuální dotace na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 95/02/18

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k úhradě provozních nákladů při přepravě jízdních kol formou podpory malého rozsahu příjemci Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, 
ve výši 7,50 Kč/km ujetý dle jízdních řádů na linkách a spojích uvedených v žádosti o poskytnutí individuální dotace při předpokládaném dopravním výkonu 26 632 km až do celkové výše 200.000 Kč poskytnuté dotace

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 200.000 Kč s příjemcem dotace společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, dle přiloženého návrhu smlouvy

- pověřuje náměstka hejtmanky pana Martina Hurajčíka podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s příjemcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Termín kontroly: 03.04.2018

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


13. Schválení plánovací smlouvy ke stavbě „Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 96/02/18

- schvaluje uzavření plánovací smlouvy ke stavbě „Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská“ 
mezi městem Cheb a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v předloženém znění

- schvaluje převedení veškerých finančních prostředků získaných ze smluv o užívání pozemku 
pro provedení a umístění stavby uzavřených v rámci nutných úprav inženýrských sítí v místě stavby „Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská“ na město Cheb

- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, zastupováním Karlovarského kraje při uzavření plánovací smlouvy ke stavbě „Úprava komunikace Cheb-Háje, 
ul. Zemědělská“ s městem Cheb

- pověřuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, následně zajistit realizaci části stavebních prací dle této plánovací smlouvy

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, učinit veškeré kroky směřující k uzavření plánovací smlouvy ke stavbě „Úprava komunikace Cheb-Háje, 
ul. Zemědělská“ s městem Cheb

Termín kontroly: 09.07.2018

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


14. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „III/2206 Modernizace silnice – průtah Děpoltovice“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 97/02/18

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/2206 Modernizace silnice – průtah Děpoltovice“. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka: Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924, s nabídkovou cenou 11.928.245,74 Kč 
vč. DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka účastníka: Bögl a Krýsl, k.s., Renoirova 1051/2a, 
152 00 Praha 5, IČO 26374919, s nabídkovou cenou 12.991.770 Kč vč. DPH a na třetím místě se umístila nabídka účastníka: Algon, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČO 28420403, s nabídkovou cenou 13.333.652,10 Kč vč. DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/2206 Modernizace silnice – průtah Děpoltovice“ společností: Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 
IČO 45274924, s nabídkovou cenou 11.928.245,74 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle §124 a §125 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 18.06.2018

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


15. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „III/2204 Modernizace silnice – průtah Odeř“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 98/02/18

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/2204 Modernizace silnice – průtah Odeř“. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka: Colas CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, s nabídkovou cenou 8.127.812,06 Kč vč. DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka účastníka: Eurovia CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 
IČO 45274924, s nabídkovou cenou 9.219.870,61 Kč vč. DPH a na třetím místě se umístila nabídka účastníka: Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, 
s nabídkovou cenou 9.345.499,14 Kč vč. DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, podpisem smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na dodavatele zakázky „III/2204 Modernizace silnice – průtah Odeř“ společností: Colas CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, s nabídkovou cenou 8.127.812,06 Kč vč. DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 
a dále dle §124 a §125 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 18.06.2018

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


16. 1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 99/02/18

- schvaluje 1. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“ dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, Mgr. Vladimíru Malému, zapracovat 
1. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2018“ do příslušných smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 09.07.2018

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


17. Informace o výsledku udržitelnosti Individuálního projektu Karlovarského kraje „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00080

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 100/02/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Informaci 
o výsledku udržitelnosti Individuálního projektu Karlovarského kraje „Služby sociální prevence 
v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 07.05.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


18. Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 101/02/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neposkytnutí dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje subjektu 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, 
IČO 68782004, na zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně a podezření ze spáchání trestného činu podvodu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací 
na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence 
v celkové výši 83.032.800 Kč dle návrhu, z toho neinvestiční dotace 3 ve výši 76.792.700 Kč
(z toho max. 5 % spoluúčast Karlovarského kraje, tj. 3.839.635 Kč) a neinvestiční dotace 2 ve výši 6.240.100 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018 
v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence dle návrhu

Termín kontroly: 23.04.2018

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


19. Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2018

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


20. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje na rok 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 102/02/18

- schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro řešení otázek bezpečnosti kraje na rok 2018 dle návrhu

Zodpovídá:
Karla Maříková, předsedkyně Komise pro řešení otázek bezpečnosti kraje


21. Projekt Krajské knihovny Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, "Modernizace a dovybavení pobočky Lidická" - schválení projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 103/02/18

- schvaluje zařazení projektu "Modernizace a dovybavení pobočky Lidická" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje podání žádosti na projekt "Modernizace a dovybavení pobočky Lidická" Krajské knihovny Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje do vyhlášené výzvy Nadace ČEZ

- schvaluje celkové náklady projektu "Modernizace a dovybavení pobočky Lidická" v maximální výši 
80 tis. Kč

Termín kontroly: 09.07.2018

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


22. Projekt Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, "Nebojte se moderního umění III" - schválení projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 104/02/18

- schvaluje zařazení projektu "Nebojte se moderního umění III" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje podání žádosti na projekt "Nebojte se moderního umění III" Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, na Ministerstvo kultury ČR - Podpora projektů výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví

- schvaluje celkové náklady projektu "Nebojte se moderního umění III" v maximální výši 66 tis. Kč

Termín kontroly: 09.07.2018

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


23. Projekt Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje, "Doprovodné akce pro veřejnost v Letohrádku Ostrov " - schválení projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 105/02/18

- schvaluje zařazení projektu "Doprovodné akce pro veřejnost v Letohrádku Ostrov" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje podání žádosti na projekt "Doprovodné akce pro veřejnost v Letohrádku Ostrov" Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, u města Ostrov

- schvaluje celkové náklady projektu "Doprovodné akce pro veřejnost v Letohrádku Ostrov" v maximální výši 100.735 Kč

Termín kontroly: 09.07.2018

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


24. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 106/02/18

- souhlasí a schvaluje Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2018

Termín kontroly: 21.05.2018

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


25. Schválení podání žádosti o přerušení řízení z důvodu předložení vyjádření k podkladům 
pro vydání rozhodnutí a doplnění dalších podkladů v řízení o zrušení prohlášení budovy SPŠ keramické v Karlových Varech za kulturní památku, sp. zn. MK-S 9752/2017 OPP 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 107/02/18

- schvaluje podání žádosti o přerušení řízení z důvodu předložení vyjádření k podkladům pro vydání rozhodnutí a doplnění dalších podkladů v řízení o zrušení prohlášení budovy SPŠ keramické 
v Karlových Varech za kulturní památku sp. zn. MK-S 9752/2017 OPP

Termín kontroly: 03.04.2018

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


26. Revokace části usnesení RK 19/01/18 ze dne  8. ledna 2018 - Řešení stavebně-technického stavu stavby Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 108/02/18

- revokuje část usnesení č. RK 19/01/18 ze dne 8. 1. 2018
- 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

Zbývající části usnesení č. RK 19/01/18 ze dne 8. 1. 2018 se nemění.

- ukládá ředitelce Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace, 
ihned zahájit přípravu a následně realizovat zadávací řízení na "Zpracování statického přepočtu a normou stanovený počet provedených nedestruktivních tvrdoměrných zkoušek a  zpracování projektové dokumentace"

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


27. 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, 5. část dílčích projektů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 109/02/18

- 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: 23.04.2018

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


28. Vnitřní předpisy pro administraci veřejných zakázek formou centrálního zadávání a informace o přínosech a rizicích administrace veřejných zakázek formou centrálního zadávání

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 110/02/18

- schvaluje
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi 
dle návrhu
- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi prostřednictvím centrálního zadávání dle návrhu

- bere na vědomí rizika a přínosy zadávání veřejných zakázek formou centrálního zadávání

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem uvedených vnitřních předpisů

Termín kontroly: 23.04.2018

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


29. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitou věc z majetku Karlovarského kraje do majetku města Aš - pozemek p.p.č. 856/3 v k.ú. Mokřiny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 111/02/18

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemek p.p.č. 856/3 o výměře 122 m2 
v k.ú. Mokřiny a obci Aš 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 městem Aš se sídlem Aš, Kamenná 52, PSČ 352 01, IČO 00253901, zastoupeným 
Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města (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 města Aš

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemku p.p.č. 856/3 o výměře 122 m2 v k.ú. Mokřiny a obci Aš 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 městem Aš se sídlem Aš, Kamenná 52, 
PSČ 352 01, IČO 00253901, zastoupeným Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města (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 města Aš

- 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




30. 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 112/02/18

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21217, pozemek p.p.č. 1040/2 
v k.ú. Františkovy Lázně a pozemky p.p.č. 442/1 a 442/2 v k.ú. Horní Ves u Třebeně ve prospěch společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dle geometrických plánů č. 1446-315/2017 ze dne 29.11.2017  
a č. 140-315/2017 ze dne 29.11.2017 (umístění inženýrských sítí – vodovodní řad), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.500 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 3.500 Kč + DPH

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/00632, pozemek p.č. 13 v k.ú. Štědrá 
u Kynšperka nad Ohří ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností MARTIA a.s., dle geometrického plánu č. 114-399/2016 ze dne 06.02.2017 (umístění inženýrských sítí – součásti distribuční soustavy), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH 
+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500 Kč + DPH

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/02111, pozemek p.p.č. 1079/1 v k.ú. Salajna ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností MONTPROJEKT a.s., dle geometrického plánu č. 229-402/2017 ze dne 06.12.2017 (umístění inženýrských sítí – distribuční vedení kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500 Kč + DPH 
+ administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014, tj. celkem 2.500 Kč + DPH

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnici č. III/21315, pozemek p.p.č. 3564/6 v k.ú. Aš
a k silnici II/217, pozemek p.p.č. 3571/1 v k.ú. Aš ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené 
na základě plné moci společností GridSercices, s.r.o., dle geometrického plánu č. 4018-353/2016 ze dne 09.11.2016 (umístění inženýrských sítí – výměna NTL plynovodů a přípojek), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení služebnosti ve výši 2.000 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 
ze dne 03.09.2014, tj. celkem 3.000 Kč + DPH

- schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě k silnicím č. II/214 a III/2148, pozemky p.p.č. 1578/16, 2688/23, 3596/11, 3596/15, 3596/18, 3596/19 a 3596/23 v k.ú. Cheb ve prospěch města Cheb 
dle geometrických plánů č. 5722-306/2016 ze dne 13.12.2016 a č. 5723-306/2016 ze dne 13.12.2016 (umístění inženýrských sítí – veřejné osvětlení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 3.500 Kč + DPH dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 269/09/14 ze dne 03.09.2014

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizací, realizovat kroky 
k uzavření předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, k podpisu předmětných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě

- 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: 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


31. Smlouva na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
č. Z_S24_12_8120047747, pro akci Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu
– Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 113/02/18

- schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120047747 na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované firmou SUPTel a.s., dle návrhu

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

Termín kontroly: 10.09.2018

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


32. Zrušení usnesení č. RK 1364/11/17 ze dne 13.11.2017 - Smlouva o oprávnění provést stavbu 
„VO Dolní Pochlovice – železniční přejezd, Dolní Pochlovice“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 114/02/18

- zrušuje usnesení č. RK 1364/11/17 ze dne 13.11.2017

Termín kontroly: 23.04.2018

Zodpovídá:
Mgr. Lenka Antolová, MPA, ředitelka Sociálních služeb, příspěvková organizace
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


33. Rozložení administrativní zátěže ve vedení kraje - projekty odboru životního prostředí 
a zemědělství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 115/02/18

- souhlasí a pověřuje radního pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, 
Ing. Karla Jakobce, k podpisu relevantních listinných dokumentů u projektů:
- "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky"
- "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji
- Doupovské hory 2"
- "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař"



- souhlasí a pověřuje vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, Ing. Reginu Martincovou, 
k elektronickému podepisování relevantních dokumentů v systému pro podávání žádostí IS KP14+ 
u projektů:
- "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Borecké rybníky"
- "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji
- Doupovské hory 2"
- "Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji - Vladař"

Termín kontroly: 24.09.2018

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


34. Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na úseku lesního hospodářství a myslivosti včetně pravidel pro příjem a hodnocení žádostí, poskytnutí a finančního vypořádání dotace, vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, žádosti, finančního vypořádání a dalších příloh k žádosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 116/02/18

- schvaluje dokument:
- Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje
- Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami
v předloženém znění

- vyhlašuje
-  Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje
- Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit na úřední desce a portálu 
Karlovarského kraje:
- Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje
- Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami

Termín kontroly: 05.03.2018

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


35. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi 
v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 117/02/18


- bere na vědomí informaci o žádostech o poskytnutí dotace na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem v Karlovarském kraji z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem subjektům dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje dle vzoru v příloze č. 2 se subjekty dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, uvolněného člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se subjekty dle návrhu

- ukládá odboru zdravotnictví realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady


36. Schválení realizace zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ – Schválení hodnotícího kritéria – Schválení zadávací dokumentace – Schválení komise pro otevírání a hodnotící komise – Schválení postupu zadávacích řízení a členění veřejných zakázek 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 118/02/18

- schvaluje postup zadávacích řízení a členění veřejných zakázek pro veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ dle důvodové zprávy a návrhu číslo 23

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na dodávky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“, formou otevřeného řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- schvaluje hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“

- schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“

- schvaluje členy a náhradníky komise pro otevírání a hodnotící komise na veřejnou zakázku „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - II“ (dle návrhu č. 22)

- pověřuje Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., jako příkazníka smlouvy číslo KK02682/2017 
ze dne 26.10.2017 zastoupením Karlovarského kraje jako zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek

Termín kontroly: 09.07.2018

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




37. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - FK HVĚZDA Cheb, z.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 119/02/18

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje FK HVĚZDA Cheb, z.s. 
(IČO 22865110), ve výši 25.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořadatelstvím akce "Final4 Českého poháru mužů v házené ve dnech 27.01. - 28.01.2018 v Chebu" v režimu "de minimis"

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 62/2018 - přesun rozpočtových prostředků ve výši ±25.000 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 subjektu FK HVĚZDA Cheb, z.s. (IČO 22865110), 
na částečnou úhradu nákladů spojených s pořadatelstvím akce "Final4 Českého poháru mužů v házené 
ve dnech 27.01. - 28.01.2018 v Chebu" v režimu "de minimis"

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 25.000 Kč s FK HVĚZDA Cheb, z.s. (IČO 22865110), dle návrhu

- 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: 19.03.2018

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


38. Jmenování členů školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 120/02/18

- jmenuje Ing. Miroslava Mertla, člena představenstva společnosti Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a.s., a Mgr. Jana Samce, ředitele Galerie umění Karlovy Vary, členy školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace, 
a to dnem následujícím po dni ukončení voleb do školské rady

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy, podpisem jmenovacích dekretů členů školských rad

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

Termín kontroly: 03.04.2018

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





39. Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu a sport na rok 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 121/02/18

- schvaluje plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro tělovýchovu a sport na rok 2018 dle návrhu

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


40. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní 
rok 2016/2017

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 122/02/18

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít na vědomí Výroční zprávu 
o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2016/2017 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 05.03.2018

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


41. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání - změna sídla

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 123/02/18

- souhlasí s návrhem dodatku č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Termín kontroly: 03.04.2018

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


42. Partnerství v Alianci soudržnosti (Cohesion Alliance) pro silnou politiku soudržnosti 
po roce 2020

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 124/02/18

- souhlasí s partnerstvím v Alianci soudržnosti pro silnou politiku soudržnosti EU po roce 2020

- schvaluje podepsání Prohlášení Aliance soudržnosti pro silnou politiku soudržnosti EU po roce 2020


- pověřuje podpisem Prohlášení Aliance soudržnosti pro silnou politiku soudržnosti EU po roce 2020 hejtmanku Karlovarského kraje

Termín kontroly: 07.05.2018

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


43. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Národní institut 
pro integraci (NIPI) bezbariérové prostředí, o.p.s

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 125/02/18

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.,  IČO 27163059, ve výši 70.000 Kč

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., 
IČO 27163059, na zajištění činnosti odborných konzultantů pro oblast bezbariérového užívání staveb 
v souladu s vyhláškou 398/2009 a zajištění chodu konzultačních středisek pro správní obvod Karlovarského kraje ve výši 70.000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje, dle návrhu

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a informatiky podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální dotaci na internetových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 03.04.2018

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


44. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 126/02/18

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje, IČO 48365513, na aktivity zaměřené na stabilizaci a rozvoj podnikatelského prostředí v kraji ve výši 1.000.000 Kč 
a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit člena Rady Karlovarského kraje Ing. Josefa Janů pro oblast regionálního rozvoje a informatiky podpisem veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 44/2018 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly Příspěvky cizím subjektům tohoto odboru v celkové částce ± 1.000.000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje na aktivity zaměřené na stabilizaci a rozvoj podnikatelského prostředí v kraji.

Termín kontroly: 21.05.2018

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


45. Účast Karlovarského kraje v rámci soutěže o ocenění "Evropský podnikatelsky zaměřený region"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 127/02/18

- souhlasí s účastí Karlovarského kraje v rámci soutěže o ocenění "Evropský podnikatelsky zaměřený region"

Termín kontroly: 07.05.2018

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


46. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a VUV TGM "O užívání Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 128/02/18

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložený návrh smlouvy 
mezi Karlovarským krajem a VUV TGM, "Smlouva o užívání Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a VUV TGM, "Smlouva o užívání Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

Zodpovídá:
Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky


47. Plán práce Komise pro otevřenou společnost a nové technologie na rok 2018

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 129/02/18

- schvaluje plán práce Komise pro otevřenou společnost a nové technologie na rok 2018 dle návrhu

Zodpovídá:
Michal Šťovíček, předseda Komise pro otevřenou společnost a nové technologie


48. "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - nezávazný průzkum zájmu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 130/02/18

- schvaluje provedení nezávazného průzkumu zájmu na využití budovy Císařských lázní 
v Karlových Varech uvedený v návrhu

- bere na vědomí informaci, že pokud bude nezávazný průzkum zájmu na využití budovy Císařských lázní v Karlových Varech bez výsledku, bude nutné rozhodnout o využití objektu, aby mohla být dopracovaná žádost o dotaci v termínu a nebyla ohrožena dotace z programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny, regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností" Ministerstva kultury ČR, o kterou je požádáno ve výši 250 mil. Kč. Dle poskytovatele dotace je nutné znát  využití objektu do konce března 2018.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit realizaci nezávazného průzkumu zájmu na využití budovy Císařských lázní v Karlových Varech ve spolupráci s koncepčním týmem

Termín kontroly: 07.05.2018

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


49. Organizování veřejné služby - prodloužení smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 131/02/18

- schvaluje prodloužení doby trvání smlouvy o organizování veřejné služby do 31.08.2019

- ukládá odboru vnitřních záležitostí podat žádost o prodloužení smlouvy o organizování veřejné služby na Úřad práce ČR a pověřuje vedoucí odboru vnitřních záležitostí podpisem žádosti

- ukládá odboru investic a správy majetku zajistit pojištění obecné odpovědnosti sjednané v rámcové smlouvě Karlovarského kraje o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí

Zodpovídá:
Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku


50. Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 - aktualizace č. 1 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 132/02/18

- schvaluje Plán veřejnosprávních kontrol na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 - aktualizace č. 1 
dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly


51. 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 Český západ, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 133/02/18


- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českému západu, o.p.s., 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


52. Projekt Karlovarského kraje "Nestůj a pojď II" – schválení  Dodatků 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaného pracovního místa účastníků Seiler Karel a AHV ekologický servis, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 134/02/18

- schvaluje uzavření Dodatků 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje s Seiler Karel a AHV ekologický servis, s.r.o., na mzdové náklady spojené s obsazením dotovaných pracovních míst účastníky projektu "Nestůj a pojď II" financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Josefa Janů, podpisem Dodatků 1 veřejnoprávních smluv 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


53. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 135/02/18

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise:	Mgr. Daniela Seifertová, náměstkyně hejtmanky
člen komise		Filip Kadlec, člen rady města Cheb
člen komise		Ing. arch. Vojtěch Franta, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje
člen komise		Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                                       a  cestovního ruchu


člen komise		Martin Hurajčík, náměstek hejtmanky
člen komise		Ing. Lenka Zubačová, ředitelka příspěvkové organizace Muzeum Karlovy Vary, 
                                       příspěvková organizace Karlovarského kraje

náhradník		Ing. Dalibor Blažek, náměstek hejtmanky
náhradník		Ing. Josef Janů, člen Rady Karlovarského kraje
náhradník		Ing. Karel Jakobec, člen Rady Karlovarského kraje
náhradník		Mgr. Jaroslava Pokludová, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, 
                                       památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
náhradník		Ing. Michael Rund, ředitel příspěvkové organizace Muzeum Sokolov, příspěvková  
                                       organizace Karlovarského kraje

tajemník komise	Naděžda Domecká, úřednice odboru kancelář ředitelky úřadu

- ukládá odboru kancelář ředitelky úřadu zabezpečit úkoly spojené s výběrovým řízením

Termín kontroly: 05.03.2018

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


54. Uzavření prováděcí smlouvy na výrobu a distribuci příkazových bloků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 136/02/18

- souhlasí s uzavřením Prováděcí smlouvy č. j. 4031/FI/17 na výrobu a distribuci příkazových bloků 
ve výši 24.888,37 Kč

- pověřuje vedoucí odboru finančního, Ing. Martinu Jánskou, podpisem Prováděcí smlouvy 
č. j. 4031/FI/17 na výrobu a distribuci příkazových bloků

Termín kontroly: 19.03.2018

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


55. Schválení Dodatku č. 1 k Prováděcí součinnostní dohodě č. j. KRPK-29695-1/ČJ-2015-1900KR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 137/02/18

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí součinnostní dohodě 
č. j. KRPK-29695-1/ČJ-2015-1900KR podepsané účastníky dohody v roce 2015 a pověřuje 
Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 1

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


56. Výběrové řízení na funkci člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 138/02/18

- bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na funkci člena představenstva společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., konaném dne 25.01.2018

- vyhlašuje výběrové řízení na funkci člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- schvaluje znění inzerátu pro výběr člena představenstva dle návrhu

- jmenuje výběrovou komisi pro obsazení výše uvedené funkce ve složení:
- Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
- Ing. Jan Bureš, člen Rady Karlovarského kraje
- MUDr. Věra Procházková, předsedkyně výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje
- Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
- Ing. Josef Janů, člen Rady Karlovarského kraje

náhradníci:
- Mgr. Daniela Seifertová
- Ing. Karel Jakobec
- Ing. arch. Vojtěch Franta

tajemník komise:
- Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví

- ukládá odboru zdravotnictví a odboru kancelář ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje zabezpečit zveřejnění inzerátu, a to na úřední desce, na internetových stránkách kraje, na úřadu práce 
a v denním tisku s nejméně celokrajskou působností

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu


57. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství 
pro děti a dorost v Karlovarském kraji 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 139/02/18

- bere na vědomí žádost společnosti NEMOS AMBULANCE s.r.o., o uzavření dodatku ke smlouvě 
o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře 
v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji 
ev. č. 00007/2017

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji 
mezi Karlovarským krajem, NEMOS AMBULANCE s.r.o., a účastníkem vzdělávání MUDr. Janem Nemčekem dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, podpisem výše uvedeného dodatku

Zodpovídá:
Ing. Jan Bureš, člen rady


58. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" - informace o průběhu přípravy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č.  RK 140/02/18

- bere na vědomí informaci o projektu "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" před podáním žádosti o dotaci a možná rizika spojená s realizací projektu, která jsou uvedena v důvodové zprávě

- bere na vědomí znění žádosti o dotaci (příloha č. 1) dle návrhu

- schvaluje podání žádosti o dotaci s nezpůsobilými výdaji ve výši 3.395.327 Kč související s úhradou parkovacích ploch, které nelze v projektu uplatnit jako uznatelné výdaje. Vytvoření parkovacích ploch 
je součástí stavby, jak je uvedeno v důvodové zprávě.

Termín kontroly: 19.03.2018

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


