Usnesení z 37. jednání RKK dne 9.8.2007
9.8.2007		Strana 1 (celkem 21)
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. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. srpna 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 10:22 hodin


Přítomni:              	Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Řezníček (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	Ing. Zborník
Omluveni:		JUDr. Pavel, Ing. Mutinský, Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		Ing. Stráská
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.8.2007		RK  561/08/07
2.	Zadání zpracování dokumentace „Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště 	RK  562/08/07
Karlovy Vary“ (výhled do roku 2025-2050) formou výzvy k podání nabídek 
na výběr zpracovatele „územní studie“
3.	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013					RK  563/08/07
4.	Nařízení Karlovarského kraje o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých 	RK  564/08/07
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí
5.	Stanovení odměny ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 	RK  565/08/07
Karlovarského kraje, p.o. – I. pol. 2007 
6.	Stanovení odměny ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 	RK  566/08/07
dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pol. 2007 
7.	Stanovení odměny jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pol. 2007 	RK  567/08/07
8.	Finanční podpora přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) v roce 2007 	RK  568/08/07
– stanovení kritérií
9.	Změna „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti 	RK  569/08/07
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ na základě žádostí 
obce Štědrá a dopravce Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.	
10.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemní smlouvy			RK  570/08/07
11.	Rozpočtové změny								RK  571/08/07
12.	Smlouvy o přijímání platebních karet						RK  572/08/07
13.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2007	RK  573/08/07
14.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění 	RK  574/08/07
stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“
15.	Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění telekomunikačního 	RK  575/08/07
řešení pro Karlovarský kraj”
16.	Aktualizace příloh č. 4 a č. 5 předpisu PR 05/2006 Pravidla pro přípravu 		RK  576/08/07
a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje
17.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková 	RK  577/08/07
parcela č. 178 v k.ú. Karlovy Vary
18.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  578/08/07
parcely č. 2406/3 a část pozemkové parcely č. 2406/2,  k.ú. Nejdek
19.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  579/08/07
parcely č. 20/1 v k.ú. Drahovice 
20.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1 	RK  580/08/07
na st.p.č. 10, část st.p.č. 10 a p.p.č. 85,  k.ú. Dolní Dvory 
21.	Komise pro hodnocení nabídek – Ostrov, ulice Hlavní – Cheb, Léčebna 		RK  581/08/07
dlouhodobě nemocných – Aš, ulice Kotkova 
22.	Uzavření dodatků č. 5 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, 		RK  582/08/07
havarijního pojištění vozidel č. 0005430089 a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla č. 3060239657
23.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – areál dílen 	RK  583/08/07
bývalého SOU lesnického v k.ú. a obci Abertamy
24.	Schválení veřejné sbírky								RK  584/08/07
25.	Schválení odměny za příkladný občanský postoj při odevzdání archeologického 	RK  585/08/07
nálezu
26.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Sboru loketských 		RK  586/08/07
ostrostřelců
27.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí		RK  587/08/07
28.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domov pro seniory 		RK  588/08/07
„SPÁLENIŠTĚ“- 1. etapa rekonstrukce, stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty 
a 6. NP”
	Schválení formy zadávacího řízení

Schválení subjektů k obeslání výzvou
	Schválení hodnotících kriterií a jejich vah
	Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
29.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 	RK  589/08/07
„Nákup 6 ks sanitních vozidel RZP v  provedení RLP pro Územní zdravotnickou 
záchrannou službu Karlovarského kraje“
30.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK  590/08/07
„Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji”
31.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov		RK  591/08/07
32.	Evaluace výsledků vzdělávání žáků středních škol - projekt VEKTOR		RK  592/08/07
33.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 	RK  593/08/07
Střední zemědělská škola Dalovice
34.	a) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK  594/08/07
    „Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“ - schválení 
    smlouvy o dílo
	b)  Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část 		RK  595/08/07
     pozemkové parcely č. 1083/19,  k.ú. Drahovice							
	c) Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  596/08/07
     – část pozemkové parcely č. 568/2 a část stavební parcely č. 2913, vše v k.ú. 
    Cheb
	d) Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pražské šachové 		RK  597/08/07
     společnosti, o.s.
	e) Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje 		RK  598/08/07
    č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 
    krajem“ při zajištění změny projektové dokumentace na akci: „Modernizace 
    letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění 
    Schengenských dohod a 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“
	f) Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		RK  599/08/07
    v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
    programu v letech 2008 – 2010																	













	   Ing. Jan Zborník v. r.    	    	                                     Ing. Jiří Behenský v. r.
 1. náměstek hejtmana						ověřovatel
  Karlovarského kraje






























A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského 
- 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. 34a)	- Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“ - schválení smlouvy o dílo
bod č. 34b)	- Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 1083/19,  k.ú. Drahovice
bod č. 34c)	- Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 568/2 a část stavební parcely č. 2913, vše v k.ú. Cheb
bod č. 34d)	- Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pražské šachové společnosti, o.s.
bod č. 34e)	- Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ při zajištění změny projektové dokumentace na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“
bod č. 34f)	- Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.8.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  561/08/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 9.8.2007

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Zadání zpracování dokumentace „Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary“ (výhled do roku 2025-2050) formou výzvy k podání nabídek na výběr zpracovatele „územní studie“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  562/08/07

- souhlasí se zněním zadání pro zpracování dokumentace „Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (výhled do roku 2025-2050)“ (dále jen „územní studie“) ve dvou variantách řešení formou výzvy k podání nabídek na výběr zpracovatele „územní studie“

- ukládá ekonomickému odboru zajistit financování zpracování „územní studie“ z Fondu budoucnosti Karlovarského kraje 

- ukládá vedoucímu odboru  regionálního rozvoje KÚ KK Ing. arch. Musilovi a řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., Ing. Uhříčkovi zajistit všechny potřebné úkony související s vypsáním veřejné soutěže na zpracovatele „územní studie“

- ukládá  vedoucímu odboru  regionálního rozvoje KÚ KK Ing. arch. Musilovi a řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., Ing. Uhříčkovi připravit pro jednání Rady Karlovarského kraje podkladový materiál pro schválení ceny na zajištění financování z Fondu budoucnosti Karlovarského kraje dle Smlouvy o dílo na vypracování „územní studie“

Termín kontroly: 4.10.2007

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje,
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace


3. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  563/08/07

- bere na vědomí Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- ukládá ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje zapracovat finanční nároky Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 do rozpočtového výhledu Karlovarského kraje a předložit oba materiály ke schválení Radě Karlovarského kraje nejpozději do 30.9.2007

- ukládá odboru regionálního rozvoje zpracovat realizační manuál k Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 a připravit projekt k posílení implementační kapacity kraje

Termín kontroly: 18.10.2007

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


4. Nařízení Karlovarského kraje o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  564/08/07

- vydává Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2007, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých 
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

- ukládá zástupci ředitele Krajského úřadu zveřejnit nařízení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 4.10.2007

Zodpovídá:  Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství (prvá část usnesení)
  Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele Krajského úřadu (druhá část usnesení)


5. Stanovení odměny ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – I. pol. 2007 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  565/08/07

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Petru Želechovskému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 4.10.2007

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


6. Stanovení odměny ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – I. pol. 2007 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  566/08/07

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. Mgr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 4.10.2007

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


7. Stanovení odměny jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pol. 2007 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  567/08/07

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Ing. Václavu Černému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 4.10.2007

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


8. Finanční podpora přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) v roce 2007 – stanovení kritérií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  568/08/07

- schvaluje kritéria pro poskytnutí finanční podpory na přepravu jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) v roce 2007 dle návrhu

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


9. Změna „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ na základě žádostí obce Štědrá a dopravce Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  569/08/07

- schvaluje změny „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ s účinností od 1.9.2007 dle návrhu

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle předmětných změn „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ dle návrhu

Termín kontroly: 6.12.2007

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


10. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemní smlouvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  570/08/07

- souhlasí s uzavřením předložené podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a W & P, reklamní agenturou, spol. s r.o.

Termín kontroly: 4.10.2007

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


11. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  571/08/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 180/2007
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 13.183.019,-- Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění  akcí v rámci grantového schématu v opatření 1.1 SROP – Program na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje 
pro období 2004 – 2006, ve 2. a 3. kole výzvy (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 181/2007
- zapojení financování z  Fondu řízení likvidity (ze zůstatku r. 2006) ve výši 694.528,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na úhradu náhrady za škodu na zdraví – pochybení zdravotnického personálu v Nemocnici Sokolov, 
dle rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech č.j. 10 C 166/2004 – 155 a usnesení 
č.j. 10 C 166/2004 - 166, paní Marii Krejčové, narozené 01.12.1969, bytem Staré Sedlo, Hřbitovní 228.

Rozpočtovou změnu č. 182/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 626.165,70  Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost České rybářství, s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně

Rozpočtovou změnu č. 183/2007 
-  navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 103.285,50  Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji, a to panu Jana Ondekovi,  bytem Riegrova 339, 273 09  Kladno 7

Rozpočtovou změnu č. 184/2007
- zapojení vázaných finančních prostředků z kladného výsledku hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2006 do rozpočtu informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.000.000,-- Kč k zajištění výdajů na pořízení programového vybavení – evidence nemovitého majetku, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 124/06/07 ze dne 21.6.2007, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006

Rozpočtovou změnu č. 185/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  250.000,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny na  dofinancování I. etapy akce „Dětský domov a školní jídelna Aš – Stavební úpravy budovy v Sadové ulici č.p. 1260 Aš, 
dle zákona 109/2002 Sb.“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov a školní jídelnu Aš.

Rozpočtovou změnu č.  186/2007
- zapojení financování  z  Fondu řízení likvidity ve výši  168.107,45 Kč do rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na úhradu nákladů spojených 
se stravováním žáků za 2. čtvrtletí roku 2007.

Rozpočtovou změnu č. 187/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši  ± 223.500,-- Kč. Jedná se o poskytnutí neinvestiční účelové dotace  Městu Sokolov na zajištění povinné školní docházky dětí zrušené příspěvkové organizace Karlovarského kraje  Základní školy praktické a základní školy speciální Sokolov. 

Rozpočtovou změnu č. 188/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 201.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění rozvojového dotačního programu „Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně“ pro školy a školská zařízení zřizované obcemi Karlovarského kraje v částce 181.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy) a pro 1. soukromou základní školu Karlovy Vary s.r.o. v částce 20.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 189/2007
- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 30.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Sbor loketských ostrostřelců, Dvory 31, Loket jako neinvestiční příspěvek 
na sjednocení historických loketských ostrostřelců České republiky.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení



Rozpočtovou změnu č. 190//2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  2.255.000,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – nemocnice Cheb a budou převedeny jako dotace z rozpočtu územně samosprávného celku na stanovený účel v souladu s § 47 odst. 4 vyhlášky 500/2002, kterou se provádí zákon o účetnictví, na realizaci rekonstrukce elektroinstalace pavilonu B (hlavní budova).  

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 191/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 6.900.000,-- Kč. Jedná se změnu charakteru neinvestičních prostředků na investiční v rámci tohoto odboru. Dále se jedná o přesun z rezervy z investičních prostředků ekonomického odboru 
do odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 600 000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny  pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory Spáleniště v Chebu na akci „1. etapa rekonstrukce, stavební úpravy výtahové šachty“.

Rozpočtovou změnu č. 192/2007
 - zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 749.700,-- Kč na výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky investičního charakteru jsou určeny k zajištění výdajů na úhradu studie Odbavovací systém Karlovarské karty včetně otázky řešení datového zúčtovacího centra, jedná se o přípravnou fázi projektu Karlovarská karta, záměrem Karlovarského kraje je tento projekt realizovat v rámci Regionálního operačního programu,  oblast podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti.

Rozpočtovou změnu č. 193/2007
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 6.103.817,-- Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky ve formě příspěvků jsou určeny k zajištění výdajů na akce grantového schématu Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji, opatření 3.2 SROP – schválené v 1. a 2. kole výzvy (rozpis poskytovaných příspěvků/grantů 
je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 194/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 150.000,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny na  navýšení investičního příspěvku na přípravu projektové dokumentace pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a střední odborné učiliště Dalovice.

Rozpočtovou změnu č. 195/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 200.000,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium a střední odbornou školu ekonomickou Mariánské Lázně na  navýšení neinvestičního příspěvku na náklady spojené s údržbou a vybavením dvou nových tříd a kabinetu, které škola získá od září 2007 do užívání od Města Mariánské Lázně. 

Rozpočtovou změnu č. 196/2007
- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 120.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro občanské sdružení Pražská šachová společnost jako neinvestiční příspěvek na turnaj osmi velmistrů v klasickém šachu.

Termín kontroly: 13.9.2007

Zodpovídá: Ing. Daniela Vinopalová, pověř. zastupováním vedoucího oddělení rozpočtu a financování

12. Smlouvy o přijímání platebních karet

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  572/08/07

- schvaluje smlouvu o přijímání platebních karet – platební terminály KB dle návrhu 

- schvaluje smlouvu o přijímání platebních karet – AMERICAN EXPRESS dle návrhu

Termín kontroly: 4.10.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


13. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  573/08/07

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 79 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.6.2007 takto:

	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem

1 příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila se ziskem
12 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem, 1 se ztrátou
5 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
52 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 3 se ztrátou

- ukládá ředitelům/ředitelkám níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření nebyly k 31.12.2007 záporné:

	Týdenní a denní stacionář „Mája“ v Chebu

Střední lesnická škola Žlutice
Dětský domov a školní jídelna Cheb
	Školní statek Cheb

Termín kontroly: 13.9.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


14. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  574/08/07

- schvaluje vyloučení uchazeče
PROXIMA GASTRO, s.r.o., Nejdecká 814, 357 35 Chodov
z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zajištění stravovacích služeb pro Krajský úřad Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče STRAVBYT s.r.o., E. Beneše 9, 301 00 Plzeň s nabídkovou cenou 3 798 480,00 Kč včetně DPH.

- pověřuje RNDr. Petra Horkého podpisem smlouvy o dílo na „Zajištění stravovacích služeb 
pro Krajský úřad Karlovarského kraje“ s vítězem soutěže společností STRAVBYT s.r.o. po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly:  13.9.2007

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


15. Příprava výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění telekomunikačního řešení pro Karlovarský kraj”

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  575/08/07

- schvaluje realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění telekomunikačního řešení 
pro Karlovarský kraj“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění telekomunikačního řešení pro Karlovarský kraj“ dle návrhu                             

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Ing. Irena Šteflová – odbor investic a GS		- náhradník: Ing. Radek Havlan
- člen:  Ing. Jozef Leško – odbor vnitřních záležitostí	- náhradník: Jindřich Viktořík
- člen:  Bc. Miroslav Očenášek – odbor vnitřních záležitostí	- náhradník: Martina Jánská

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek :
- člen:  RNDr. Petr Horký					- náhradník: Václav Veselý 
- člen:  Ing. Jiří Červenka					- náhradník: Ing. Kamil Řezníček
- člen:  Ing. Ivan Žikeš					- náhradník: PhDr. Kamila Bešťáková
- člen:  Josef Murčo						- náhradník: Ing. Josef Malý
- člen:  Bc. Miroslav Očenášek 				- náhradník: Martina Jánská
- člen:  Ing. Jozef Leško					- náhradník: Pavel Trska
- člen:  Ing. Irena Šteflová					- náhradník: Ing. Radek Havlan

Termín kontroly: 18.10.2007 

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


16. Aktualizace příloh č. 4 a č. 5 předpisu PR 05/2006 Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  576/08/07

- schvaluje aktualizaci příloh č. 4 a č. 5 předpisu PR 05/2006 Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje dle návrhu

Termín kontroly:  13.9.2007

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



17. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 178 v k.ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  577/08/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 178 o výměře 302 m2, v k.ú. a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným JUDr. Josefem Pavlem, hejtmanem (jako prodávající na straně jedné), a panem Františkem Wernerem, trvale bytem  Gorkého 11, 360 01  Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 1986,76 Kč/m2, tj. 600.000,--Kč + 4.465,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 604.965,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 10. 9. 2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku pana Františka Wernera

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

Termín kontroly: 18.10.2007

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


18. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 2406/3 a část pozemkové parcely č. 2406/2,  k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  578/08/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 2406/3 o výměře 141 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1284-91/2007 z původní pozemkové parcely č. 2406/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2406/6, část pozemkové parcely č. 2406/2 o výměře 2713 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1284-91/2007 z původní pozemkové parcely č. 2406/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2406/5, vše v k.ú. a obci Nejdek

Termín kontroly: 22.11.2007

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


19. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 20/1 v k.ú. Drahovice 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  579/08/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 20/1 o výměře 81 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 781-91/2007 z původní pozemkové parcely č. 20/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 20/10, v k.ú. Drahovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, se sídlem Lidická 38, 360 20  Karlovy Vary, IČ 00076988 (jako prodávající na straně jedné), a MUDr. Josefem Märzem, trvale bytem Baarova 12, 360 01  Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.185,1 Kč/m2, tj. 96.000,-- Kč + 2.100,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 98.600,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcelu na své úřední desce, tj. do 10. 9. 2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku MUDr. Josefa Märze s tím, že kupující uhradí náklady na vybudování nového oplocení pozemkové parcely č. 20/1, které provede prodávající

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: únor 2008

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


20. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1 na st.p.č. 10, část st.p.č. 10 a p.p.č. 85,  k.ú. Dolní Dvory 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  580/08/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 1 na stavební parcele č. 10, část stavební parcely č. 10 a pozemkovou parcelu č. 85 o výměře 769 m2, vše v k.ú. Dolní Dvory

Termín kontroly: 8.11.2007

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


21. Komise pro hodnocení nabídek – Ostrov, ulice Hlavní – Cheb, Léčebna dlouhodobě nemocných – Aš, ulice Kotkova 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  581/08/07

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek:
	Ostrov, ulice Hlavní

Cheb, Léčebna dlouhodobě nemocných
	Aš, ulice Kotkova 

ve složení:	- RNDr. Petr Horký
- Ing. Kamil Řezníček
- PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
- Václav Veselý
- Ing. Jiří Rezek
- Ing. Josef Malý

Termín kontroly: 18.10.2007

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



22. Uzavření dodatků č. 5 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
č. 3060239657

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  582/08/07

- schvaluje uzavření dodatků č. 5 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089 a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657

Termín kontroly: 6.9.2007

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


23. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – areál dílen bývalého SOU lesnického v k.ú. a obci Abertamy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  583/08/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 474 na st.p.č. 794 a st.p.č. 795, včetně st.p.č. 794 o výměře 919 m2, st.p.č. 795 o výměře 106 m2, p.p.č. 273/5 o výměře 8595 m2, p.p.č. 273/6 
o výměře 3201 m2, p.p.č. 273/7 o výměře 100 m2, p.p.č. 273/8 o výměře 218 m2, vše v k.ú. a obci Abertamy

Termín kontroly: 22.11.2007

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


24. Schválení veřejné sbírky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  584/08/07

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na práce související s obnovou zvoničky v Údolí u Lokte nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 31432/4 – 4096, a to ve formě 100 % výtěžku ze vstupného na veřejnou kulturní akci pořádanou Karlovarským krajem dne 22. 9.  2007 v Královském Poříčí u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví a s převedením jejího výtěžku na účet vlastníka Waltera Gerstnera

- ukládá
a) Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, zabezpečit organizaci veřejné sbírky a nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky předložit ministerstvu vnitra ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky.
b) vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišové založit bankovní účet pro účely této veřejné sbírky.

- pověřuje vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišovou podpisem smlouvy o založení bankovního účtu, a to v souladu s usnesením rady kraje 18/01/05 ze dne 13. 1. 2005

- zmocňuje hejtmana Karlovarského kraje k provádění všech právních úkonů souvisejících s pořádáním sbírky

Termín kontroly: leden 2008

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


25. Schválení odměny za příkladný občanský postoj při odevzdání archeologického nálezu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  585/08/07

- souhlasí s vyplacením odměny za příkladný občanský postoj při odevzdání archeologického nálezu ve výši 14.355,- Kč nálezci, panu Emilovi Malému

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit potřebné kroky k vyplacení odměny

Termín kontroly: 18.10.2007

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


26. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Sboru loketských ostrostřelců

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  586/08/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 pro Sbor loketských ostrostřelců ve výši 30 000,- Kč na sjednocení historických ostrostřelců České republiky

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi
 
Termín kontroly: 18.10.2007

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


27. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  587/08/07

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí  roku 2007 v částkách 
dle návrhu

Termín kontroly: 8.11.2007

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


28. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ 
1. etapa rekonstrukce, stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a  6. NP”
Schválení formy zadávacího řízení
Schválení subjektů k obeslání výzvou
Schválení hodnotících kriterií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  588/08/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ 
– 1. etapa rekonstrukce, stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a 6. NP“

- 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 „Domov 
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – 1. etapa, stavební úpravy 1. PP, výtahové šachty a 6. NP“

- ukládá ekonomickému odboru KÚKK zafinancovat 600 000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu Karlovarského kraje pro r. 2007

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen:  p. Jaroslav Votík			- náhradník:  Ing. Monika Kletečková
- člen:  p. Olga Pokorná      			- náhradník:  PaedDr. Viera Sikorová 
- člen:  Mgr. Hana Marešová		- náhradník:  pí. Jana Schanilová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  p. Jaroslav Votík  			- náhradník:  Ing. Monika Kletečková 
- člen:  pí. Hana Hozmanová  		- náhradník:  Ing. Václav Hanzl  
- člen:  Ing. Jiří Červenka			- náhradník:  p. Luděk Němec 
- člen:  Ing. Stanislav Dušek			- náhradník:  Mgr. Jiří Holan  
- člen:  Ing. Jan Horník        			- náhradník:  RNDr. Jaroslav Růžička 
- člen:  Ing. Stanislava Správková 		- náhradník:  pí. Olga Pokorná
- člen:  Mgr. Hana Marešová  		- náhradník:  pí. Jana Schanilová

Termín kontroly: 6.12.2007 

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


29.	 Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Nákup 6 ks sanitních vozidel RZP v  provedení RLP pro Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  589/08/07

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Nákup 6 ks sanitních vozidel RZP 
v  provedení RLP pro Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče SICAR, spol. s r.o., Sibřina 163, 250 84 Sibřina,  
IČ: 475 41 547 s nabídkovou cenou 21.292.137,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje MUDr. Iva Tukinského, podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže „Nákup 6 ks sanitních vozidel RZP 
v  provedení RLP pro Územní zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje“ s nabídkovou cenou 21.292.137,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 6.12.2007

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


30. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji”

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  590/08/07

- schvaluje vyloučení uchazeče
DHI a.s., Na Vrších 5, 100 00 Praha 10
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Sdružení „VRV a VUV“  s nabídkovou cenou 3 439 100,- Kč včetně DPH.

Termín kontroly: 4.10.2007

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


31. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  591/08/07

- souhlasí s účinností od 1. července 2007 s povolením provozování doplňkové činnosti v oblasti pronájmu bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených příspěvkové organizaci Dětský domov Ostrov  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení povolení provozování doplňkové činnosti v uvedené oblasti včetně vydání příslušného dodatku a přílohy č. 3 zřizovací listiny 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiály pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 4.10.2007

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


32. Evaluace výsledků vzdělávání žáků středních škol - projekt VEKTOR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  592/08/07

- souhlasí se zapojením příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem do projektu VEKTOR v roce 2007 

- schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Karlovarským krajem a firmou www.scio.cz, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, na zpracování závěrečné analytické zprávy k testování žáků středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, v rámci projektu VEKTOR v roce 2007 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o dílo k podpisu hejtmanovi a realizovat úkoly z ní vyplývající

Termín kontroly: březen 2008  

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


33. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední zemědělská škola Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  593/08/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední zemědělská škola Dalovice ve výši 110.000,-- Kč na nákup výpočetní techniky a softwaru

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi
             
Termín kontroly: 4.10.2007 

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


34a) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Výhledová studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“ - schválení smlouvy o dílo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  594/08/07

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Sdružení „VRV a VÚV“ s nabídkovou cenou 3 439 100,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže  Sdružení „VRV a VÚV“ s nabídkovou cenou 3 439 100,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 4.10.2007

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


34b) Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely 
č. 1083/19,  k.ú. Drahovice 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  595/08/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 1083/19 o výměře 2 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 794-152/2007 z původní pozemkové parcely č. 1083/19 a označena jako její díl „a“, v k.ú. Drahovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, se sídlem Sabinovo nám. 16, 360 09  Karlovy Vary, IČ 00669725 (jako prodávající na straně jedné), a manželi Jiřím a Ludmilou Zelenkovými, trvale bytem Stará Kysibelská 655/99, 360 09  Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.075,-- Kč/m2, tj. 2.150,-- Kč + 2.220,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 4.870,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcelu na své úřední desce, tj. do 10. 9. 2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Zelenkových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 22.11.2007

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


34c) Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 568/2 a část stavební parcely č. 2913, vše v k.ú. Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  596/08/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 568/2 o výměře 439 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní pozemkové parcely 
č. 568/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 568/3, část pozemkové parcely č. 568/2 o výměře 66 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní pozemkové parcely č. 568/2 a označena jako její díl „b“, část stavební parcely č. 2913 o výměře 3 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní stavební parcely č. 2913 a označena jako její díl „a“, díly „a“ i „b“ byly sloučeny do pozemkové parcely označené novým parcelním číslem 568/4,  vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným JUDr. Josefem Pavlem, hejtmanem (jako dárce na straně jedné), a Městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, 350 20  Cheb, IČ 00 25 39 79 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 10. 9. 2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

Termín kontroly: 18.10.2007

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


34d) Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pražské šachové společnosti, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  597/08/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Pražské šachové společnosti, o.s. 
se sídlem Praha 1, Sudoměřská 8, ve výši 120.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s uspořádáním turnaje osmi velmistrů v klasickém šachu Czech Coal Carlsbad Chess Tournament 2007  v Karlových Varech

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi
             
Termín kontroly: 8.11.2007 

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


34e) Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ při zajištění změny projektové dokumentace na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  598/08/07

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro zadání zakázky na zajištění změny projektové dokumentace na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 6 na základě nabídky uchazeče při respektování ustanovení § 6 zák. 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- pověřuje Ing. Radka Havlana, vedoucího odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje podpisem smlouvy o dílo na zpracování změny projektové dokumentace na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část - Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod a 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 283/04/04 ze dne 29.4.2004 a čl. VII odst. 1 Podpisového řádu ředitele krajského úřadu č. R 2/2006

Termín kontroly: 18.10.2007

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat	





34f) Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  599/08/07

- schvaluje zadání veřejné zakázky „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010“ formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání této veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu 

- jmenuje tyto členy hodnotící komise a jejich náhradníky:

1. člen: Ing. Jiří Červenka			1. náhradník: Ing. Karel Jakobec
2. člen: Josef Murčo			2. náhradník: René Bolvari
3. člen: RNDr. Petr Horký			3. náhradník: Ing. Václav Hanzl
4. člen: Ing. Josef Malý			4. náhradník: Ing. Radomil Gold	
5. člen: Ing. Dagmar Divišová		5. náhradník: Ing. Petr Klíček
6. člen: Vlasta Kupská			6. náhradník: Drahoslava Kämpfová
7. člen: Ing. Petr Šťovíček			7. náhradník: Irena Kroftová

Termín kontroly: 6.12.2007

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



