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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

z 90. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 3. května 2018 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 7:40 do 8:08 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Vildumetzová, p. Hurajčík, Mgr. Seifertová, Mgr. Blažek, Ing. Jakobec
                                       (od 7:46 hod.), Ing. Bradáč, Ing. Janů (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Vildumetzová
Omluveni:		Mgr. Kubis, Ing. Bureš
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Ing. arch. Franta, Ing. Hryszová, Mgr. Novotný
Zapisovatelka:      	Monika Nová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Schválení udělení plné moci ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontrolní akce č. 18/11, Nejvyšším kontrolním úřadem
RK 496/05/18
2.
Poskytnutí finančního daru - výtěžku veřejné sbírky
RK 497/05/18
3.
Projekt "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - žádost o prodloužení lhůty pro doplnění žádosti o dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury a využití objektu Císařských lázní
RK 498/05/18
4.
Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ v rámci udržitelnost projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin 
v Karlovarském kraji“
RK 499/05/18
5.
Přihlášení dvou projektů Karlovarského kraje do soutěže Stavby 
Karlovarského kraje
RK 500/05/18
6.
Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 482/04/18 ze dne 23.04.2018 a jmenování členů konkursních komisí na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 501/05/18
7.
Žádost o prodloužení doby přerušení studia nad dobu stanovenou ve Stipendijním programu Karlovarského kraje - Petr Šulc
RK 502/05/18
8.
Poskytnutí finančního daru hudební skupině Toník Pech a jeho Old Boys



RK 503/05/18
9.
Rozšíření plné moci pro vedoucí projektu v rámci projektů: 
- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285
RK 504/05/18
10.
Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, Nedbalova“ a dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, Všehrdova“
RK 505/05/18
11.
Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
a výkon autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Aš
RK 506/05/18












Mgr. Jana Vildumetzová v. r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Martin Hurajčík v. r.
náměstek hejtmanky
 		 	                
   






















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Martina Hurajčíka
- Ing. Josefa Janů


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Schválení udělení plné moci ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje, ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontrolní akce č. 18/11, Nejvyšším kontrolním úřadem.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 496/05/18

- schvaluje udělení plné moci ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje, Mgr. Martině Vránové, 
ke všem úkonům souvisejícím s realizací kontrolní akce č. 18/11, Nejvyšším kontrolním úřadem 
dle návrhu

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

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního 
a právního a krajského živnostenského úřadu


2. Poskytnutí finančního daru - výtěžku veřejné sbírky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 497/05/18

- bere na vědomí výtěžek z veřejné sbírky Získání finančních prostředků na nákup osobního automobilu pro rodiče na přepravu zdravotně postižené Míši ve výši 21.426 Kč

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 21.426 Kč rodičům zdravotně postižené Míši

Termín kontroly: 18.06.2018

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


3. Projekt "Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary" - žádost o prodloužení lhůty pro doplnění žádosti o dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva kultury a využití objektu Císařských lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 498/05/18


- schvaluje podání žádosti o prodloužení lhůty pro odstranění vad žádosti o dotaci na projekt Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary na Ministerstvo kultury ČR dle návrhu

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem žádosti o prodloužení lhůty pro odstranění vad žádosti o dotaci na projekt Revitalizace Císařských lázní, Karlovy Vary 
v předloženém znění

- schvaluje využití atria objektu Císařských lázní Karlovy Vary:
Stávající střecha atria bude zachována, fasáda atria bude opravena (s orgány památkové péče bude projednána možnost zateplení), budou opraveny stávající instalační kanály, zpevněná plocha atria bude odstraněna a nahrazena plochou novou s řešením odvodnění do kanalizace. Atrium bude dle stávajícího stavu interiérem bez vytápění.

- schvaluje návrh řešení technického zázemí v objektu Císařských lázní Karlovy Vary:
Servisní trakt bude řešen dle poslední platné projektové dokumentace s úpravami, které si vyžádá vynechání multifunkčního sálu. Bude zachován přístup z SO.101 – HLAVNÍHO OBJEKTU do SO.102.1 – SERVISNÍHO TRAKTU suterénem, bude zachován výtah V2 a schodiště S8. Bude obnoven a využit stávající instalační kanál mezi SO.101 a SO.102.1. Servisní trakt bude rozšířen do SO.101.02 
– RAŠELINOVÉHO PAVILÓNU a do nevyužitých prostor v podkroví z nutnosti nahradit cca 102 m2 technického zázemí původně umístěného pod multifunkčním sálem.

- schvaluje využití části A objektu Císařských lázní Karlovy Vary dle předloženého návrhu

- ukládá odboru řízení projektů činit kroky vedoucí ke zpracování projektové dokumentace 
dle schváleného využití objektu Císařských lázní a to ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Termín kontroly: 18.06.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


4. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Realizace opatření 
k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ v rámci udržitelnost projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 499/05/18

- bere na vědomí informace uvedené v důvodové zprávě

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na realizaci opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji v rámci udržitelnost projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“. Vítězi se v jednotlivých částech zakázky staly (ceny jsou uvedeny bez DPH):

1. Chebsko – sever
Václav Drofa s jednotkovou cenou 8.490 Kč/ha

2. Chebsko – jih / Mariánskolázeňsko
KHL-EKO, a.s., s jednotkovou cenou 9.490 Kč/ha

3. Žluticko / Tepelsko
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., s jednotkovou cenou 9.816,67 Kč/ha


4. Karlovarsko / Nejdecko / Ostrovsko
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., s jednotkovou cenou 9.844,85 Kč/ha

5. Sokolovsko – jih
Provast s.r.o., s jednotkovou cenou 9.400 Kč/ha

6. Sála
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., s jednotkovou cenou 9.816,67 Kč/ha

7. Kraslicko
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., s jednotkovou cenou 9.816,67 Kč/ha

8. Koridory pozemních komunikací
Marles s.r.o., s jednotkovou cenou 880 Kč/km/zásah

9. Koridor Ohře
Marles s.r.o.,s jednotkovou cenou 4.159,64 Kč/km/zásah

10. Koridory menších toků
Václav Drofa s jednotkovou cenou 3.490 Kč/km/zásah

- schvaluje rámcové smlouvy na veřejnou zakázku „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ mezi Karlovarským krajem a vítěznými účastníky pro části zakázky 1 až 10

- schvaluje uzavření rámcové smlouvy mezi Karlovarským krajem a vítěznými účastníky na realizaci opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji v rámci udržitelnosti projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- ukládá vedoucí odboru řízení projektů činit úkony spojené s uzavřením smluv s vybranými dodavateli

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky, podpisem rámcových smluv s vybranými dodavateli

Termín kontroly: 09.07.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


5. Přihlášení dvou projektů Karlovarského kraje do soutěže Stavby Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 500/05/18

- schvaluje přihlášení dvou projektů do soutěže Stavby Karlovarského kraje, kterou pořádá Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

1)	Stavba nového depozitáře Krajské knihovny Karlovy Vary, Ing. Arch. Miroslav Míka

2)	Rekonstrukce sportovního areálu SPgŠ, G a VOŠ Karlovy Vary, p.o., TUBEKO 
             SPORT spol. s r. o.

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem uvedených přihlášek do soutěže Stavby Karlovarského kraje, které jsou návrhem tohoto materiálu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit žádosti k podpisu

Termín kontroly: 13.08.2018

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


6. Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 482/04/18 ze dne 23. 4. 2018 a jmenování členů konkursních komisí na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 501/05/18

- ruší usnesení č. RK 482/04/18 ze dne 23.04.2018

- jmenuje předsedu a další členy konkursních komisí pro konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů vyjmenovaných příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem dle návrhu

	Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, příspěvková organizace
Základní škola Ostrov, příspěvková organizace
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace
Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
Hotelová škola  Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace
Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace

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

Termín kontroly: 23.07.2018

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


7. Žádost o prodloužení doby přerušení studia nad dobu stanovenou ve Stipendijním programu Karlovarského kraje - Petr Šulc

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 502/05/18

- bere na vědomí žádost Petra Šulce o prodloužení doby přerušení studia nad dobu stanovenou 
ve Stipendijním programu Karlovarského kraje


- schvaluje nevyhovění žádosti Petra Šulce o prodloužení doby přerušení studia nad dobu stanovenou 
ve Stipendijním programu Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 04.06.2018

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


8. Poskytnutí finančního daru hudební skupině Toník Pech a jeho Old Boys

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 503/05/18

- schvaluje poskytnutí finančního daru hudební skupině Toníka Pecha a jeho Old Boys ve výši 4.000 Kč

Termín kontroly: 18.06.2018

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


9. Rozšíření plné moci pro vedoucí projektu v rámci projektů: 
- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283
- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284
- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 504/05/18

- schvaluje zplnomocnění pro Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů, v rámci projektů
- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283, dle návrhu
- Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284, dle návrhu
-    Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Aši, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285, dle návrhu

Termín kontroly: 04.06.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


10. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, Nedbalova“ 
a dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, Všehrdova“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 505/05/18



- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, Nedbalova“ se společností ZISTAV, s.r.o., sídlem U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, IČO 26316803, který ošetřuje odvod DPH v souladu s platnou právní legislativou dle § 92 e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, 
v předloženém znění

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, Všehrdova“ se společností ZISTAV, s.r.o., sídlem U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary, IČO 26316803, který ošetřuje odvod DPH v souladu s platnou právní legislativou dle § 92 e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, 
v předloženém znění

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, Nedbalova“ a podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Rodinný dům Aš, Všehrdova“ dle předložených návrhů

Termín kontroly: 09.07.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


11. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové dokumentace pro objekty 
ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 506/05/18

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s Ing. arch. Lubošem Maškem, Na Vyhlídce 2506/30, 
350 02 Cheb, IČO 12399019, na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Aš, který ošetřuje dobu provádění činnosti autorského dozoru v souladu s termínem zahájení stavebních prací a který mění kontaktní osoby objednatele dle návrhu

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky, podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru projektanta pro akci „Zpracování projektové dokumentace pro objekty ve Skalné, Hazlově a Aši“ – Stavba Aš dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 24.09.2018

Zodpovídá:
Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů


