Usnesení z 37. řádného jednání RKK dne 14.9.2006
14.9.2006		Strana 1 (celkem 12)
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 21



USNESENÍ

z 37. řádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 14. září 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 10:20 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, p. Želechovský, Ing. Vršecká
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 


usnesení č.
A.   	 Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	 Schválení programu jednání	
		
1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 14.9.2006		RK  650/09/06
2.	Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce 			RK  651/09/06
„II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.  209-018“ 
financované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
3.	Rozpočtové změny 								RK  652/09/06
4.	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové 		RK  653/09/06
organizace Střední odborné učiliště keramické a sklářské, Karlovy Vary
5.	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové 		RK  654/09/06
organizace Střední odborné učiliště lesnické, Odborné učiliště a Učiliště, 
Hornická, Abertamy
6.	Školní statek Cheb - povolení výjimky z povinnosti provést  výběrové řízení 	RK  655/09/06
na nákup traktoru a povolení  uzavření úvěrové smlouvy
7.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku 	Karlovarského kraje - objekt č.p. 29	RK  656/09/06
 v k.ú. Olšová Vrata
8.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1224 	RK  657/09/06
v k.ú. Karlovy Vary
9.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - pozemková 	RK  658/09/06
parcela č. 911/62 v k.ú. Mariánské Lázně
10.	Žádost o zřízení věcného břemene - st. p. č. 405, k. ú. Mariánské Lázně		staženo
11.	Rekonstrukce objektů č.p. 393 a 392 v ulici Pod Jelením skokem v Karlových 	staženo
Varech 		
	
12.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup sanitního vozu RLP 	RK  659/09/06
Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
13.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup sanitního vozu 	RK  660/09/06
pro novorozence Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
14.	Žádosti obcí o úhradu nákladů na řešení ekologických škod			RK  661/09/06
15. 	Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru: „Stanovení dobývacího prostoru 	RK  662/09/06	
Podlesí III“
16.	Evaluace výsledků vzdělávání – schválení smlouvy o dílo				RK  663/09/06
17.	Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové 		RK  664/09/06
organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná 
škola Karlovy Vary
18.	Zpracování dokumentace pro územní řízení na akci: „Projekt revitalizace 		RK  665/09/06
Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov“
19.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dětský domov a školní 		RK  666/09/06
jídelna  Aš – Stavební úpravy budovy v Sadové ulici č. p. 1260, Aš, 
dle zákona 109/2002 Sb.“
	Schválení formy zadávacího řízení

Schválení subjektů k obeslání výzvou
Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise 
pro hodnocení kvalifikace a výběr zájemců
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
20.   a)  Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary		RK  667/09/06
	b) Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 		RK  668/09/06
	 Karlovarského 	kraje
	c) Partnerství Karlovarského kraje v projektu „Redukce bariér při získávání 	RK  669/09/06
	 učitelské kvalifikace“






                                                                                                 
JUDr. Josef Pavel v. r.	  Ing. Jiří Červenka v. r.
hejtman	ověřovatel
Karlovarského kraje








A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Červenku
- Mgr. Ellen Volavkovou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady s následujícími změnami a doplněními:

Rozšíření programu o:
bod č. 20a)	- Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary
bod č. 20b)	- Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 			kraje
bod č. 20c)	- Partnerství Karlovarského kraje v projektu „Redukce bariér při získávání učitelské 			kvalifikace“

Stažení:
bodu č. 10) 	- Žádost o zřízení věcného břemene - st. p. č. 405, k. ú. Mariánské Lázně
bodu č. 11)	- Rekonstrukce objektů č.p. 393 a 392 v ulici Pod Jelením skokem v Karlových Varech


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 14.9.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  650/09/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 14.9.2006

Zodpovídá: Mgr. David Korba, pov. zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č.  209-018“ financované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  651/09/06

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „II/209 Chodov - přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“ financované z příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2004 a 2005 v předloženém znění

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel KSÚS KK, p. o.


3. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  652/09/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 219/2006
- snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.760.000,-- Kč (investice 1.736.000,-- a neinvestice 24.000,--) a snížení financování z úvěru ve výši 264.000,-- Kč (investice 260.400,-- a neinvestice 3.600,--), tyto finanční prostředky byly určeny k poskytnutí bezúročné půjčky (FB) k poskytnutí příspěvku (úvěr) pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění  krajského předfinancování projektu „Thomas – rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“, v rámci 6. kola výzvy SROP, opatření 3.1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Dle sdělení školy došlo ke zpoždění realizace projektu proti původnímu předpokladu, projekt se bude realizovat až v roce 2007.

Rozpočtovou změnu č. 220/2006 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Sokolov ve výši 8.500,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Sokolov na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 221/2006
- přesun rozpočtových prostředků z  ekonomického odboru do odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 500.000,--Kč  na zajištění výpočetní techniky

Rozpočtovou změnu č. 222/2006
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  5.261.158,-- Kč z titulu přijetí účelové dotace 
z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci rozvojového programu ve vzdělávání „Projekty škol“ zavádění ICT do výuky (v rámci standardu SIPVZ) v roce 2006 pro školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 2.830.695,-- Kč jako neinvestiční dotace a v částce 573.469,--Kč jako investiční dotace a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi v Karlovarském kraji v částce 1.604.864,-- Kč jako neinvestiční dotace a v částce 252.130,--Kč jako investiční dotace (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení 
je přílohou důvodové zprávy)

Rozpočtovou změnu č. 223/2006
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 200.000,-- Kč. Jedná se o navýšení provozního příspěvku 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje První české gymnázium Karlovy Vary na dodávku multifunkční učebny IBM

Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí oddělení rozpočtu a financování


4. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední odborné učiliště keramické a sklářské, Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  653/09/06

- schvaluje 

A)   
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2006 ve výši 1.999,50 Kč
Úhrn aktiv k 30. 6. 2006 ve výši 9.101.605,67 Kč
Úhrn pasiv k 30. 6. 2006 ve výši 9.101.605,67 Kč
Příspěvkové organizace Střední odborné učiliště keramické, Karlovy Vary
 
             B)  
Předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště keramické, Karlovy Vary (předávající) a příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola keramická, Karlovy Vary (nabyvatel) 
            C)
Příděl výsledku hospodaření Středního odborného učiliště keramického, Karlovy Vary ve výši 1.999,50 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace Střední průmyslové školy keramické, Karlovy Vary

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední odborné učiliště lesnické, Odborné učiliště a Učiliště, Hornická, Abertamy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  654/09/06

- schvaluje 

A)   
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2006 ve výši 52.446,61 Kč
Úhrn aktiv k 30. 6. 2006 ve výši 10.096.345,16 Kč
Úhrn pasiv k 30. 6. 2006 ve výši 10.096.345,16 Kč
Příspěvkové organizace Střední odborné učiliště lesnické, OU a Učiliště Abertamy
              B)  
Předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště lesnické, OU a Učiliště Abertamy (předávající) a příspěvkovou organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nejdek (nabyvatel) 
C)
Příděl výsledku hospodaření Středního odborného učiliště lesnického, OU a Učiliště Abertamy ve výši 52.446,61 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nejdek

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Školní statek Cheb - povolení výjimky z povinnosti provést  výběrové řízení na nákup traktoru a povolení  uzavření úvěrové smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  655/09/06

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ spočívající v možnosti realizovat nákup traktoru pro Školní statek Cheb bez nutnosti vyhlášení výběrového řízení

- schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na nákup traktoru v maximální výši 1.900.000,- Kč
 
- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Školní statek Cheb uzavřením úvěrové a kupní smlouvy 

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace


7. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 29 v k.ú. Olšová Vrata

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  656/09/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 29 na stavební parcele č. 216, stavební parcelu č. 216 o výměře 298 m2, pozemkovou parcelu č. 213 o výměře 972 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary

Termín kontroly:  7.12.2006

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru


8. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1224 v k.ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  657/09/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 1224 na stavební parcele č. 1949, stavební parcelu č. 1949 o výměře 513 m2, pozemkovou parcelu č. 1948/1 o výměře 1344 m2, vše v k.ú. a obci Karlovy Vary

- schvaluje požadovat po žadatelích jistinu ve výši 5 mil. Kč

Termín kontroly:  7.12.2006

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru


9. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 911/62 
v k.ú. Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  658/09/06

- neschvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 911/62 o výměře 315 m2, 
v k.ú. a obci Mariánské Lázně   

Termín kontroly:  19.10.2006

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru


10. Žádost o zřízení věcného břemene - st. p. č. 405, k. ú. Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z jednání.


11. Rekonstrukce objektů č.p. 393 a 392 v ulici Pod Jelením skokem v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z jednání.


12.	 Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup sanitního vozu RLP Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  659/09/06

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nákup sanitního vozu pro RLP Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup sanitního vozu RLP Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen :  MUDr. Ivo Tukinski	- náhradník : Ing. Jiří Singer
- člen :  Jaroslav Votík		- náhradník : Milan Březina
- člen :  Ing. Josef Bernátek		- náhradník : Janka Danihelová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen :  Mgr. Ellen Volavková	- náhradník : Ing. Jiří Mutinský
- člen :  Ing. Josef Malý		- náhradník : RNDr. Jaroslava Růžička
- člen :  Petr Martínek		- náhradník : Mgr. Jaroslav Borka
- člen :  Ing. Václav Hanzl		- náhradník : Václav Veselý 
- člen :  Jaroslav Votík		- náhradník : Milan Březina
- člen :  MUDr. Ivo Tukinski	- náhradník : Ing. Jiří Singer

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje


13.	 Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup sanitního vozu pro novorozence Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  660/09/06

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nákup sanitního vozu pro novorozence Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup sanitního vozu pro novorozence Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen :  MUDr. Ivo Tukinski	- náhradník : Ing. Jiří Singer
- člen :  Jaroslav Votík		- náhradník : Milan Březina
- člen :  Ing. Josef Bernátek		- náhradník : Janka Danihelová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen :  Mgr. Ellen Volavková	- náhradník : Ing. Jiří Mutinský 
- člen :  Ing. Josef Malý		- náhradník : RNDr. Jaroslava Růžička
- člen :  Petr Martínek		- náhradník : Mgr. Jaroslav Borka
- člen :  Ing. Václav Hanzl		- náhradník : Václav Veselý
- člen :  Jaroslav Votík		- náhradník : Milan Březina
- člen :  MUDr. Ivo Tukinski	- náhradník : Ing. Jiří Singer

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje


14. Žádosti obcí o úhradu nákladů na řešení ekologických škod

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  661/09/06

- schvaluje podání žádostí o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění ekologických škod a žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace pro realizaci díla 
na odstranění ekologických škod bez nároku na čerpání z rozpočtu Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádostí o úhradu nákladů spojených s realizací díla na odstranění ekologických škod a žádosti o úhradu nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace pro realizaci díla na odstranění ekologických škod

Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


15. Vyjádření ke zjišťovacímu řízení záměru: „Stanovení dobývacího prostoru Podlesí III“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  662/09/06

- projednala  předložené oznámení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Podlesí III“, oznamovatele Sedlecký kaolin a.s., a pro zjišťovací řízení vydává toto vyjádření: 

V rámci samostatné působnosti se kraj vyjadřuje dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona 
	č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší 	v jeho územní působnosti.
	Vzhledem k umístění dobývacího prostoru Podlesí III v zalesněné oblasti, nepředpokládáme  	významný vliv na čistotu ovzduší v  územní působnosti kraje.
Oznámení v předloženém obsahu a rozsahu považujeme za dostačující a lze jím nahradit 	dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi posuzování.

Zodpovídá: Ing. Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


16. Evaluace výsledků vzdělávání – schválení smlouvy o dílo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  663/09/06

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Karlovarským krajem a firmou www. scio, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, na zpracování závěrečné analytické zprávy k testování žáků středních škol zřizovaných Karlovarským krajem v rámci projektu VEKTOR dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu k podpisu
hejtmanovi a realizovat úkoly z ní vyplývající
	
Termín kontroly: leden 2007
	
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


17. Vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  664/09/06

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle přílohy zprávy
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené s přípravou a organizací konkursního řízení 

Termín kontroly: leden 2007 

Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


18. Zpracování dokumentace pro územní řízení na akci: „Projekt revitalizace Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  665/09/06

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro zadání zakázky na zpracování dokumentace pro územní řízení na akci „Projekt revitalizace Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- schvaluje částečné financování z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006, maximálně do výše 1.082.500,- Kč

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace


19. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dětský domov a školní jídelna  Aš – Stavební úpravy budovy v Sadové ulici č. p. 1260, Aš, dle zákona 109/2002 Sb.“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro hodnocení kvalifikace 
a výběr zájemců
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  666/09/06

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Dětský domov a školní jídelna Aš – Stavební úpravy budovy v Sadové ulici č. p. 1260, Aš, dle zákona 109/2002 Sb.“ 

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na uvedenou veřejnou zakázku  

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dětský domov 
a školní jídelna Aš – Stavební úpravy budovy v Sadové ulici č. p. 1260, Aš, dle zákona 109/2002 Sb.“ s připomínkou uvedenou v zápise

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Martina Klánová		- náhradník: Ing. Iveta Grünerová
- člen:  Bc. Lubomír Modrovič  		- náhradník: Ing. Eva Cíchová
- člen:  Jaroslav Bayer			- náhradník: Bc. Anna Židův
 
- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: RNDr. Petr Horký			- náhradník: RNDr. Pavel Vanoušek
- člen: Ing. Kamil Řezníček	     		- náhradník: Radomil Havrda
- člen: MUDr. Jiří Morávek		     	- náhradník: RNDr. Jaroslav Růžička
- člen: Ing. Stanislav Dušek       		- náhradník: Ing. Václav Živný
- člen: Ing. Martina Klánová		- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Jaroslav Bayer          			- náhradník: Bc. Anna Židův
- člen: Ing. Václav Strachoň			- náhradník: Milan Březina		

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Aš, aby zahájil realizaci výběrového řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dle předpisu rady PR č. 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: Jaroslav Bayer, ředitel příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Aš

20a) Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  667/09/06

- schvaluje realizaci zakázky „Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary –
1. etapa“ dle nabídky společnosti The Shuttle Ltd., s.r.o. formou přímého zadání

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství realizovat následné kroky spojené s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary – 1. etapa“ se společností The Shuttle Ltd., s.r.o.

- ukládá ekonomickému odboru předložit Radě Karlovarského kraje ke schválení rozpočtovou změnu pro zajištění prostředků k financování zakázky „Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary – 1. etapa“

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Milana Nováka podpisem smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy Vary – 1. etapa“ se společností The Shuttle Ltd., s.r.o.

Termín kontroly: 9.11.2006 

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 


20b) Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  668/09/06

- schvaluje odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje se Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu čp. 1007, 1008, 363 01 Ostrov, ve výši 60 000,- Kč na realizaci projektu Ostrov, S. K. Neumanna čp. 1007, 1008 – restaurování sgrafit a vstupních portálů

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 263/04/06 ze dne 6.4.2006 tak, že se v tabulce 
v 1. odstavci usnesení vypouští 26. záznamový řádek:

Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp.1007, 1008, 363 01  Ostrov
Ostrov, S.K.Neumanna čp.1007,1008 - restaurování sgrafit a vstupních portálů
 60.000,-

Termín kontroly: 19.10.2006

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


20c) Partnerství Karlovarského kraje v projektu „Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  669/09/06

- souhlasí s nefinančním partnerstvím Karlovarského kraje v projektu „Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace“ na získání finanční podpory z Operačního projektu Rozvoj lidských zdrojů

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem prohlášení o partnerství v tomto projektu

Termín kontroly: 9.11.2006

Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 



