Usnesení z 201. jednání RKK dne 25.05.2020 (mimo řádný termín)

25.05.2020		Strana 1 (celkem 4)

	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 201. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 25. května 2020 (mimo řádný termín)  
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:30 do 9:43 hodin

Přítomni:              	Mgr. Kubis, Mgr. Mračková Vildumetzová (videokonferenčně), p. Hurajčík, Mgr. Blažek, Ing. Bureš, Ing. Bradáč, p. Váňa, Ing. Janů (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Kubis
Omluveni:		Ing. Jakobec
Přizvaní:	Mgr. Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný 
Zapisovatelka:      	Marie Valentová


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Jmenování členů konkursních komisí na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
RK 501/05/20
2.
Změna části usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 484/05/20 ze dne 
18. 5. 2020 - Řešení prostorových kapacit Dětského domova Karlovy Vary 
a Ostrov, příspěvková organizace
RK 502/05/20
3.
Finanční podpora vysokoškolského studia v Karlovarském kraji
RK 503/05/20
4.
Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" - předprojektová příprava a schválení výjimek 
z předpisu Rady Karlovarského kraje č. 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“

RK 504/05/20
5.
Různé










 		 	                
   

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. 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 501/05/20

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

- Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, příspěvková organizace,
- Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace,
- Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace,
- Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace,
- Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace.

- pověřuje Bc. Vlastimila Kovaříka funkcí tajemníka konkursních komisí na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů výše uvedených příspěvkových organizací

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

Termín kontroly: 10.08.2020

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


2. Změna části usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 484/05/20 ze dne 18. 5. 2020 - Řešení prostorových kapacit Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 502/05/20

- mění část svého usnesení č. RK 484/05/20 ze dne 18. 5. 2020 - Řešení prostorových kapacit Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, kterým schválila rozpočtovou změnu č. 88/2020 - poskytnutí příspěvku do fondu investic ve výši 500.000 Kč Dětskému domovu Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace, na zpracování projektové dokumentace k akci "Rekonstrukce objektu Dalovice, Hlavní 174/22", v tom smyslu, že nahrazuje znění rozpočtové změny č. 88/2020 textem - přesun rozpočtových prostředků z kapitálové rezervy na nepředvídané výdaje Odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 500.000 Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov na akci Rekonstrukce objektu v Dalovicích, Hlavní 174/22

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


3. Finanční podpora vysokoškolského studia v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 503/05/20

- souhlasí s podáním žádostí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni v celkové výši 3.500.000 Kč, z toho:
- 1.000.000 Kč Fakultě pedagogické na financování výuky nekvalifikovaných učitelů ve studijním programu učitelství 1. stupně základní školy v Karlovarském kraji
- 2.500.000 Kč Fakultě ekonomické na spolufinancování nákladů souvisejících s provozem pracoviště 
v Chebu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit Radě a Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
na jeho červnovém jednání žádosti Západočeské univerzity v Plzni o poskytnutí individuálních dotací 
na výše uvedené účely a realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto usnesení

- ukládá Mgr. Petrovi Kubisovi, hejtmanovi Karlovarského kraje, vyvolat jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy o financování těchto dvou poboček Západočeské univerzity v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 21.09.2020

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


4. Projekt "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" - předprojektová příprava a schválení výjimek z předpisu Rady Karlovarského kraje č. 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem 
a jeho příspěvkovými organizacemi“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 504/05/20

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění finančních prostředků k zabezpečení financování přípravy projektů "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" ve výši max. 2.000.000 Kč z Fondu budoucnosti, příp. z úvěru, s tím, že se jedná o neuznatelný výdaj projektů

- schvaluje výjimku z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ (článek IX) s tím, 
že zakázka malého rozsahu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje - příprava podkladů k podání žádosti o dotaci, vč. předložení žádosti 
o dotaci“ realizovaná v rámci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“, podávaný do Operačního programu podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury – Výzva VII, bude zadána přímým zadáním, oslovením jednoho dodavatele, kterým je INVESTON s.r.o., Koptova 1230/7, 360 01 Karlovy Vary, IČO 18226680, s nabídkovou cenou vzešlou z poptávkového řízení

- schvaluje výjimku z předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ (článek IX) s tím, 
že zakázka malého rozsahu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje - minimalistická verze aktualizace projektové dokumentace, vč. vyhotovení oceněného soupisu prací, dodávek a služeb z výkazem výměr“ realizovaná v rámci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“, podávaného do Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury – Výzva VII, bude zadána přímým zadáním, oslovením jednoho dodavatele, 
kterým je společnost Projekt stav, spol. s r.o., Želivského 2227, 356 01 Sokolov, IČO 49787942, 
s nabídkovou cenou vzešlou z poptávkového řízení

- pověřuje Ing. Josefa Janů, radního pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, podpisem smluv s vybranými dodavateli a podpisem žádosti o poskytnutí dotace v rámci projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" podávaného do Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury – Výzva VII

- schvaluje 
Rozpočtovou změnu č. 179/2020
- přesun investičních prostředků ve výši 2.000.000 Kč ze schváleného rozpočtu projektů EU Oboru řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu projektů EU Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje k zabezpečení financování přípravy projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

- jmenuje vedoucí projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" po dobu přípravy projektu až do ukončení kontroly formálních náležitosti 
a přijatelnosti žádosti o dotaci ze strany poskytovatele dotace Mgr. Martinu Vránovou, ředitelku Krajského úřadu Karlovarského kraje a revokuje část usnesení č. RK 1420/12/19 týkající se vedoucího projektu "Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje", a to tímto způsobem: 
Původní znění: 
- jmenuje vedoucím projektu "Vědeckotechnický park a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů
Nové znění:
 - jmenuje vedoucím projektu "Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje" ode dne ukončení formálních náležitosti a přijatelnosti žádosti o dotaci 
ze strany poskytovatele dotace po dobu realizace Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů

- ukládá Mgr. Petrovi Kubisovi, hejtmanovi Karlovarského kraje, zaslat dopis ministru průmyslu 
a obchodu o možnost prodloužení termínu podání žádosti v rámci dotačního titulu

Termín kontroly: 14.12.2020

Zodpovídá:
Ing. Irena Krolopová, vedoucí odboru regionálního rozvoje





       Mgr. Petr Kubis v. r.	        Ing. Josef Janů v. r.
              hejtman	                ověřovatel
       Karlovarského kraje

