Usnesení z 18. mimořádného jednání RKK dne 22.5.2006
22.5.2006		Strana 1 (celkem 13)
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 18. mimořádného jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. května 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:25 do 10:30 hodin 


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

usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1.	Rozhodnutí o fúzi sloučením – Nemocnice Karlovy Vary a.s. (Karlovarská 	RK  351/05/06
krajská nemocnice a.s.) nástupnická společnost
2.	Rozhodnutí o fúzi sloučením – Nemocnice Sokolov spol. s r.o.			RK  352/05/06
3.	Rozhodnutí o fúzi sloučením – Nemocnice Cheb spol. s r.o.			RK  353/05/06	
4. 	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2005					RK  354/05/06
5.	Návrh programu mimořádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 	RK  355/05/06
dne 6.6.2006
6.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v 		RK  356/05/06
cestovním ruchu pro rok 2006
7.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK  357/05/06
rezervací a městských památkových zón v roce 2006 - I. etapa 
8.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Oprava 		RK  358/05/06
a rekonstrukce odloučeného pracoviště - restaurace Luna” příspěvkové 
organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary






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

A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého
- Ing. Jiřího Mutinského


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Rozhodnutí o fúzi sloučením – Nemocnice Karlovy Vary a.s. (Karlovarská krajská nemocnice a.s.) nástupnická společnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  351/05/06

- bere na vědomí níže uvedené právní úkony představenstva společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ: 360 66, IČ: 263 65 804, stanovené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které byly provedeny před přijetím rozhodnutí o fúzi sloučením Nemocnice Cheb spol. s r.o., se sídlem Cheb, K Nemocnici 17, PSČ: 350 02, IČ: 263 65 782 a Nemocnice Sokolov spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Slovenská 545, PSČ: 356 01, IČ: 263 65 812  do společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ: 360 66, IČ: 263 65 804 (dále „zúčastněné společnosti“):
- uložení návrhu smlouvy o fúzi sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku,
- zveřejnění oznámení o uložení návrhu smlouvy o fúzi sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku v Obchodním věstníku dne 19.4.2006,
- upozornění pro akcionáře na jejich práva,
- upozornění pro věřitele na jejich práva,
- zpřístupnění obchodním zákoníkem stanovených dokumentů, v sídle nástupnické společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s., počínaje dnem zveřejnění oznámení o uložení návrhu smlouvy o fúzi sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku,
 		
- bere na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 37/03/06 ze dne 9.3.2006 a rozhodnutí jediného akcionáře č. RK 234/04/06 ze dne 3.4.2006 o změně stanov a firmy akciové společnosti z Nemocnice Karlovy Vary a.s. na Karlovarská krajská nemocnice a.s.,

- rozhoduje o vzdání se práva na zprávy jednatelů o fúzi sloučením společností Nemocnice Cheb spol. s r.o. a Nemocnice Sokolov spol. s r.o.,

- rozhoduje o vzdání se práva na zprávu představenstva o fúzi sloučením společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s.,

- rozhoduje o vzdání se práva na zprávy dozorčích rad společností Nemocnice Cheb spol. s r.o., Nemocnice Sokolov spol. s r.o. o přezkoumání fúze sloučením,

- rozhoduje o vzdání se práva na zprávu dozorčí rady společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s. o přezkoumání fúze sloučením,

- rozhoduje o vzdání se práva na znalecké zprávy o fúzi sloučením zúčastněných společností,

- rozhoduje o vzdání se práva na zaslání písemností ve smyslu § 153a odst. 5 obchodního zákoníku,

- rozhoduje o převzetí jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) zanikajících společností Nemocnice Sokolov spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Slovenská 545, PSČ: 356 01, IČ: 263 65 812 a Nemocnice Cheb spol. s r.o., se sídlem Cheb, K Nemocnici 17, PSČ: 350 02, IČ: 263 65 782,

- schvaluje rozhodnutím návrh smlouvy o fúzi sloučením mezi společnostmi  Nemocnice Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ: 360 66, IČ: 263 65 804 (nástupnická společnost), Nemocnice Cheb spol. s r.o., se sídlem Cheb, K Nemocnici 17, PSČ: 350 02, IČ: 263 65 782 (zanikající společnost 1) a Nemocnice Sokolov spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Slovenská 545, PSČ: 356 01, IČ: 263 65 812 (zanikající společnost 2),

- schvaluje rozhodnutím auditovanou mimořádnou konečnou účetní závěrku společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s. sestavenou jako mezitímní ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, a to ke dni 31.1.2006, 

- schvaluje rozhodnutím auditovanou zahajovací rozvahu společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s. k rozhodnému dni 1.2.2006,

- rozhoduje, že obchodní podíly Karlovarského kraje na zanikajících společnostech Nemocnice Cheb spol. s r.o. a Nemocnice Sokolov spol. s r.o. nebudou vyměněny za akcie nástupnické společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s.,

- rozhoduje, že nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s. Veškeré akcie vydané společností Nemocnice Karlovy Vary a.s. o celkové jmenovité hodnotě 22.000.000,-- Kč (slovy: dvacetdvamilionů korun českých) rozdělené na 22 (slovy: dvacetdva) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,--Kč (slovy: jedenmilion korun českých), zůstávají v majetku Karlovarského kraje,

- rozhoduje ve smyslu § 220i ve spojení s § 220b odst. 5 Obchodního zákoníku o  vzdání se svého práva na podání návrhu na určení neplatnosti smlouvy o fúzi sloučením,

- ukládá představenstvu společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s. podat návrh na zápis sloučení do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni, a to bez zbytečného odkladu poté, co budou splněny zákonné povinnosti.

Termín kontroly: 23.11.2006


2. Rozhodnutí o fúzi sloučením – Nemocnice Sokolov spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  352/05/06

- bere na vědomí níže uvedené právní úkony jednatelky společnosti Nemocnice Sokolov spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Slovenská 545, PSČ: 356 01, IČ: 263 65 812, stanovené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které byly provedeny před přijetím rozhodnutí o fúzi sloučením Nemocnice Cheb spol. s r.o.,  se sídlem Cheb, K Nemocnici 17, PSČ: 350 02, IČ: 263 65 782 a Nemocnice Sokolov spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Slovenská 545, PSČ: 356 01, IČ: 263 65 812                       do společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ: 360 66, IČ: 263 65 804 (dále „zúčastněné společnosti“):
- uložení návrhu smlouvy o fúzi sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku,
- zveřejnění oznámení o uložení návrhu smlouvy o fúzi sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku v Obchodním věstníku dne 19.4.2006,
- upozornění pro akcionáře na jejich práva,
- upozornění pro věřitele na jejich práva,
- zpřístupnění obchodním zákoníkem stanovených dokumentů, v sídle nástupnické společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s., počínaje dnem zveřejnění oznámení o uložení návrhu smlouvy o fúzi sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku,

- rozhoduje o vzdání se práva na zprávu jednatelky o fúzi sloučením společnosti Nemocnice Sokolov spol. s r.o.,

- rozhoduje o vzdání se práva na zprávu dozorčí rady společnosti Nemocnice Sokolov spol. s r.o. o přezkoumání fúze sloučením,

- rozhoduje o vzdání se práva na znalecké zprávy o fúzi sloučením zúčastněných společností,

- rozhoduje o vzdání se práva na zaslání písemností ve smyslu § 153a odst. 5 obchodního zákoníku,
		
- rozhoduje o zrušení společnosti Nemocnice Sokolov spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Slovenská 545, PSČ: 356 01, IČ: 263 65 812, bez likvidace dnem 30.6.2006 s přechodem jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) na nástupnickou společnost Nemocnice Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ: 360 66, IČ: 263 65 804. Společnost Nemocnice Sokolov spol. s r.o. zaniká sloučením s nástupnickou společností,

- rozhoduje o schválení návrhu smlouvy o fúzi sloučením mezi společnostmi  Nemocnice Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ: 360 66,  IČ: 263 65 804 (nástupnická společnost), Nemocnice Cheb spol. s r.o., se sídlem Cheb, K Nemocnici 17, PSČ: 350 02, IČ: 263 65 782 (zanikající společnost 1) a Nemocnice Sokolov spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Slovenská 545, PSČ: 356 01, IČ: 263 65 812 (zanikající společnost 2),

- schvaluje rozhodnutím auditovanou mimořádnou konečnou účetní závěrku společnosti Nemocnice Sokolov spol. s r.o. sestavenou jako mezitímní ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, a to ke dni 31.1.2006, 

- schvaluje rozhodnutím stanovy nástupnické společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ: 360 66, IČ: 263 65 804,

- rozhoduje ve smyslu § 220i ve spojení s § 220b odst. 5 Obchodního zákoníku o vzdání se svého práva na podání návrhu na určení neplatnosti smlouvy o fúzi sloučením,

- ukládá jednatelce společnosti Nemocnice Sokolov spol. s r.o. MUDr. Věře Procházkové podat návrh na zápis změn do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni, a to bez zbytečného odkladu poté, co budou splněny zákonem stanovené  povinnosti.

Termín kontroly: 23.11.2006


3. Rozhodnutí o fúzi sloučením – Nemocnice Cheb spol. s r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  353/05/06

- bere na vědomí níže uvedené právní úkony jednatele společnosti Nemocnice Cheb spol. s r.o.,  se sídlem Cheb, K Nemocnici 17, PSČ: 350 02, IČ: 263 65 782, stanovené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které byly provedeny před přijetím rozhodnutí o fúzi sloučením Nemocnice Cheb spol. s r.o.,  se sídlem Cheb, K Nemocnici 17, PSČ: 350 02, IČ: 263 65 782 a Nemocnice Sokolov spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Slovenská 545, PSČ: 356 01, IČ: 263 65 812                       do společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ: 360 66,  IČ: 263 65 804 (dále „zúčastněné společnosti“):
- uložení návrhu smlouvy o fúzi sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku,
- zveřejnění oznámení o uložení návrhu smlouvy o fúzi sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku v Obchodním věstníku dne 19.4.2006,
- upozornění pro akcionáře na jejich práva,
- upozornění pro věřitele na jejich práva,
- zpřístupnění obchodním zákoníkem stanovených dokumentů, v sídle nástupnické společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s., počínaje dnem zveřejnění oznámení o uložení návrhu smlouvy o fúzi sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku,

- rozhoduje o vzdání se práva na zprávu jednatele o fúzi společnosti Nemocnice Cheb spol. s r.o.,

- rozhoduje o vzdání se práva na zprávu dozorčí rady společnosti Nemocnice Cheb spol. s r.o. o přezkoumání fúze sloučením,

- rozhoduje o vzdání se práva na znalecké zprávy o fúzi sloučením zúčastněných společností,

- rozhoduje o vzdání se práva na zaslání písemností ve smyslu § 153a odst. 5 obchodního zákoníku,

- rozhoduje o zrušení společnosti Nemocnice Cheb spol. s r.o., se sídlem Cheb, K Nemocnici 17, PSČ: 350 02, IČ: 263 65 782, bez likvidace dnem 30.6.2006 s přechodem jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) na nástupnickou společnost Nemocnice Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ: 360 66, IČ: 263 65 804. Společnost Nemocnice Cheb spol. s r.o. zaniká sloučením s nástupnickou společností,

- rozhoduje o schválení návrhu smlouvy o fúzi sloučením mezi společnostmi  Nemocnice Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ: 360 66, IČ: 263 65 804 (nástupnická společnost), Nemocnice Cheb spol. s r.o., se sídlem Cheb, K Nemocnici 17, PSČ: 350 02, IČ: 263 65 782 (zanikající společnost 1) a Nemocnice Sokolov spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Slovenská 545, PSČ: 356 01, IČ: 263 65 812 (zanikající společnost 2),

- schvaluje rozhodnutím auditovanou mimořádnou konečnou účetní závěrku společnosti Nemocnice Cheb spol. s r.o. sestavenou jako mezitímní ke dni předcházejícímu rozhodnému dni, a to ke dni 31.1.2006, 

- souhlasí rozhodnutím se stanovami nástupnické společnosti Nemocnice Karlovy Vary a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bezručova 19, PSČ: 360 66, IČ: 263 65 804,

- rozhoduje ve smyslu § 220i ve spojení s § 220b odst. 5 Obchodního zákoníku o vzdání se svého práva na podání návrhu na určení neplatnosti smlouvy o fúzi sloučením,

- ukládá jednateli společnosti Nemocnice Cheb spol. s r.o. MUDr. Iljovi Horníkovi podat návrh na zápis změn do obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni, a to bez zbytečného odkladu poté, co budou splněny zákonem stanovené  povinnosti.

Termín kontroly: 23.11.2006


4. Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2005 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  354/05/06

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závěrečný účet Karlovarského kraje, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2005 takto:

	Příjmy po konsolidaci (tab.č.1, řádek 5 )			 4 088 399 131,37 Kč

Výdaje po konsolidaci (tab.č.1, řádek 8)			 4 171 759 561,66 Kč
Saldo příjmů a výdajů (tab.č.1, řádek 9)     			    - 83 360 430,29 Kč
	Zapojení financování výdajů  (tab.č.1, řádek 10) 		    238 379 366,22 Kč

Finanční vypořádání se státním rozpočtem 			        1 174 958,10 Kč
	Finanční prostředky k použití (tab.č.1, řádek 19) 		    154 344 528,83 Kč

Z toho: 
	Vázané finanční prostředky (tab.č.1, řádek 20) 		      66 774 013,23 Kč

Volné finanční prostředky (tab.č.1, řádek 44) 		      87 570 515,60 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 66 774 013,23  Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 21 až 43

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit rozdělení volných finančních prostředků ve výši 87 570 515,60 Kč dle tabulky č. 1a


5. Návrh programu mimořádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 6.6.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  355/05/06

- schvaluje návrh programu mimořádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 6.6.2006:

A. 	Volba návrhové komise
B.  	Volba ověřovatelů zápisu
C.  	Schválení programu jednání	
1.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2005
2.	Regionální operační program NUTS II. Severozápad 2007 - 2013
3.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro   rok 2006
4.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2006  - I. etapa

- ruší termín řádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 22.6.2006 a stanovuje řádný termín jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje na 13.7.2006


6. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  356/05/06

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 k podpoře aktivit v cestovním ruchu dle doporučení Komise Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 1 175 700,- Kč a to:

Žadatel
Název projektu
Příspěvek Kč
Laverna Romana s.r.o.
Karlovarský region v Itálii - Italy Tour 2006
150000
Nakladatelství Olympia, a. s.
Tištěný průvodce Ašsko a Chebsko
0
Nakladatelství Olympia, a. s.
Tištěný průvodce Slavkovský les
70000
Turistické sdružení Karlovarsko
Rozšířené číslo III/2006 Travel a Reisen Journal (červen - září)
45000
Bohumil Pražák
Poohří
30000
Veronika Uzlíková
Hipostanice - Free County
20000
GeoBohemia, s.r.o.
Publikace Západočeský lázeňský trojúhelník ve fr a šp mutaci
123700
Zámek Mostov s.r.o.
Průvodce Cheb a okolí - panoramatický plán a mapa
10000
Zámek Mostov s.r.o.
Skládačka A4/3 Zámek Mostov II. Etapa - hotel Mlýn
0
Agentura Scala a.s.
Multimediální prezentace Karlovarského kraje
0
Alžbětiny Lázně
Snazší cesta do lázní
30000
Alžbětiny Lázně
Prodloužený provoz balnea v Alžbětiných lázních
0
Alžbětiny Lázně
Letní cena bazénu v roce 2006
0
Destinační společnost Sokolovsko
Koordinace a řízení činností Burgenstrasse/Hradní stezky
150000
ATOLIS GROUP s.r.o.
Vybudování úschovny kola a odpočívárny pro cyklisty
0
Karlovarský suvenýr s.r.o.
Prezentace a propagace turistických cílů a lázeňství
30000
ing. Pavel Rieger
On-line kamera na Ohři
10000
ing. Pavel Rieger
Informační panel Střední Poohří
0
ing. Pavel Rieger
Propagační materiál "Vodácká Ohře - prospekt"
27000
Pavel Palacký
Tématická stezka údolím Horního radu
20000
Náš region - p. Hlava
Průvodce mikroregionem Náš region
30000
ing. Pavel Široký
Vybudování zázemí hippostezky pro projekt Cesta z města
40000
Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Otevření lázeňské sezóny v Jáchymově
100000
ing. Miloš Veselý - CK REGENT
Lázeňské komplexy, oáza klidu a zázemí cr
40000
Josef Klein
Malá ekologická země v KK
25000
LDT Panorama CZ a.s.
Matka Helsinky - finský mezinárodní veletrh
20000
Czech Infoline s.r.o.
Televizní seriál Toulavé boty
50000
Nadace pro děti
II.etapa - informační kampaně projektu "Záchrana a využití kostela sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze"
30000
Chalcedon s.r.o.
web Chalcedon.cz, podpora rozvoje tuzemského i zahraničního cr
0
Jana Němcová Získalová
Informačně-orientační systém rekreačního areálu U mlýna
10000
DOSTA s.r.o.
Zhotovení propagačních materiálů hotelu RONAK Jesenická přehrada
10000
Vítkova hora s.r.o.
Vítkova hora oáza turistů
20000
ASIANA s.r.o.
Leták pro cestující autobusů "Karlovarsko - cíl Vaší cesty"
15000
Hotel Starý mlýn s.r.o.
Konference při setkání majitelů hrázděných objektů KK
20000
KIS Mariánské Lázně s.r.o.
Mariánské Lázně - perla Slavkovského lesa
0
PARET 2 s.r.o.
Webový vyhledávací systém ubytovacích kapacit v KK
30000
Asociace muzeí a galerií ČR
Konference konzervátorů a restaurátorů, Cheb 2006
20000

- zplnomocňuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2006

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu v roce 2006 dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 1 284 725,- Kč a to:

Žadatel
Název projektu
Příspěvek Kč
Obec Bochov
Volnočasové aktivity na Bochovsku
10000
Město Žlutice
Propagační CD Města Žlutice
0
Město Žlutice
Propagační materiál Města Žlutice
15600
Obec Tři sekery
Propagace turistických cílů - "Cykloprůvodce obce Tři sekery a okolí"
20000
Město Žlutice
Vyznačení regionální cyklostezky č. 4
10000
Obec Kaceřov
Kaceřov - volnočasové aktivity
25000
Město Horní Slavkov
Slavnostní otevření části Pluhova domu a vydání pamětní mince
40000
obec Dolní Žandov
Obec Dolní Žandov - oprava komunikace na cyklostezce č. 36
30000
Obec Tři sekery
Publikace. Historie Tří seker a přilehlých obcí
20000
obec Stružná
Stružná a okolí
34875
Avant Promotion
Tourfilm 2006
150000
Alwac a.s.
Prezentace kraje v pololetním českoněmeckém periodiku "U nás v Krušnohoří"
0
Alwac a.s.
Celoroční prezentace zajímavostí a krás KK v měsíčním periodiku "Impulsy Severozápadu"
0
Sdružení Krušné hory - západ
Výstava NOBA 2006 - Weiden /SRN/
90000
Obec Lipová
Sousedské setkání u kaštanu
30000
Město Cheb
Obrazové panely města
20000
Město Cheb
Výroba prezentačních CD vizitek
0
Obec Horní Blatná
Horní Blatná - skalní lokalita Strašidla
30000
Město Nová Role
Porolaví - malý turistický průvodce
50000
Muzeum Aš
Propagace Muzea Aš a publikace Aš včera a dnes
20000
Město Loket
Loket je pohyblivý svátek, aneb 14 dní v Lokti
40000
Město Toužim
Vybavení informačního centra v Toužimi
40000
Město Toužim
Vyznačení hipostezky pod Vladařem
0
LS ROYAL Mar. Lázně a.s.
Představení léčení urologických onemocnění v Mar. Lázních na rus. Trhu
20000
Obec Krásná
Výroba a osazení informačních tabulí
30000
Alžbětiny Lázně
Propagace Alžbětiných lázní návštěvníkům K. Varů
0
Alžbětiny Lázně
Klub Alžbětiných lázní
0
Mgr. Jiří Klsák
knižnice Dějiny a příroda Karlovarska
50000
Náš region - p. Hlava
Hipostezky v mikroregionu Náš region
0
Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Výstavba hudebního altánu
100000
obec Dolní Žandov
Po stopách historie Dolního Žandova a jeho okolí
20000
obec Krajková
Krajková, kouzlo historie a přírodních krás
34250
obec Podhradí
Památky Podhradí
25000
Město Plesná
Informační centrum
40000
Obec Nové Hamry 
Nové Hamry - volnočasové aktivity
20000
Město Chodov
Chodov - turistické balíčky a cíle (a jejich prezentace)
35000
Město Mariánské Lázně
Propagační materiál Putování po Mar. Lázních a okolí
100000
DPA s.r.o.
Turistický atlas Karlovarského kraje
0
DPA s.r.o.
Internetový turistický server pro Karlovarský kraj
0
Obec Andělská Hora
Památky Andělské Hory
0
Obec Andělská Hora
Turistické informační centrum Andělská Hora
40000
Obec Pšov
Pšovská hipostezka -vyznačení v terénu
20000
Svazek obcí Bystřice
Horské naučné stezky
50000
Město Jáchymov
Zajímavosti Jáchymova
25000

- zplnomocňuje náměstka Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského k podpisu smluv o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2006

Termín kontroly: 23.11. 2006


7. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2006 - I. etapa 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  357/05/06

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2006 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši  851 514,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chebu
 150 139,00 Kč 
Františkovy Lázně, evangelický kostel sv. Petra a Pavla
výměna dožilého ciferníku a hodinového stroje u věžních hodin, malování interiéru
MVDr. Daniel Bořek a  Monika Bořková Němcová
   50 000,00 Kč 
Horní Slavkov, dům čp. 7
obnova střešního pláště
Římskokatolická farnost Loket nad Ohří
   58 000,00 Kč 
Horní Slavkov, kostel sv. Anny
odstranění havarijního stavu krovu, odstranění vlhkosti, statické zajištění kleneb
Františka Komárková
   42 000,00 Kč 
Horní Slavkov, dům čp. 66
výměna okapových žlabů a svodů a nátěr střešní krytiny
Ing. Jiří Tetzeli
   50 000,00 Kč 
Horní Slavkov, dům čp. 6
oprava střešního pláště a  klempířských konstrukcí
Ak.arch. Martin Pinc a Milana Pincová
120 000,00 Kč
Jáchymov, čp. 33
rekonstrukce fasády
František Psohlavec a Marcela Psohlavcová
100 000,00 Kč
Teplá, čp. 268
oprava fasády
Římskokatolická farnost Loket nad Ohří
   81 375,00 Kč 
Horní Slavkov, náhrobník Georga Hässlera v ohradní zdi areálu kostela sv. Jiří
restaurování
Římskokatolická farnost Žlutice
 200 000,00 Kč 
Valeč, kostel sv. Jana Křtitele
restaurátorské práce na interiéru objektu

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2006 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši   4 747 736,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Františkovy Lázně
         226 724,00 Kč 
Františkovy Lázně, kolonáda na Náměstí Míru
oprava teracových omítek na sloupech kolonády
Město Františkovy Lázně
         243 924,00 Kč 
Františkovy Lázně, soubor soch Izabeliny promenády
restaurátorské práce, obnova soklů, alegorických soch a váz
Lázně Františkovy Lázně a.s.
         709 213,00 Kč 
Františkovy Lázně, lázeňský dům Berounka čp. 29
výměna střešní krytiny, oprava uliční fasády
Město Horní Slavkov
458 792,00 Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
dokončení prací v místnostech č. 102 - 106, 108 za účelem zpřístupnění, zateplení krovu, stavební práce v objektu
Město Horní Slavkov
78 118,00 Kč
Horní Slavkov, kaple Božího těla

výměna střešní krytiny, oprava krovu
Město Horní Slavkov
71 715,00 Kč
Horní Slavkov, socha sv. Jana Nepomuckého na mostku na p.p.č. 4248/6, k. ú. Horní Slavkov
restaurování
Město Jáchymov
124 950,00 Kč
Jáchymov, městský dům čp. 270
restaurování vstupního portálu
Město Jáchymov
95 000,00 Kč
Jáchymov, radnice čp. 1
rekonstrukce a výměna špaletových oken
Město Loket
240 696,60 Kč
Loket, opěrná zeď městského opevnění
obnova zdi
Město Loket
909 303,40 Kč
Loket, hrad (křídlo Dolní Bašty - exteriér)
obnova fasády včetně restaurátorských prací původních omítek
Město Mariánské Lázně
         410 000,00 Kč 
Mariánské Lázně, městské divadlo čp. 106
rekonstrukce fasády 3. část (včetně opravy a výměny oken)
Město Toužim
         200 000,00 Kč 
Toužim, bývalá radnice čp. 35
výměna střešní krytiny
Město Ostrov
379 300,00 Kč
Ostrov, zámek, pohledová stěna
doplnění kamenosochařských a restaurování dochovaných prvků včetně konzervace ploch na části zdi zvané "Velký muž"

  Město Teplá
200 000,00 Kč
Teplá, sloup Nejsvětější Trojice
celkové restaurování
Město Žlutice
         200 000,00 Kč 
Žlutice, muzeum čp. 1
oprava fasády, výměna výplní otvorů - uliční část
Obec Horní Blatná
200 000,00 Kč
Horní Blatná, kaple sv. Kříže
restaurování interiérů – II. etapa

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2006

Termín kontroly: 10.8.2006


8. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Oprava a rekonstrukce odloučeného pracoviště - restaurace Luna” příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  358/05/06

- schvaluje vyloučení uchazeče:

TIMA,  spol.s r.o.- obchodně výrobní služby Karlovy Vary

z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Oprava a rekonstrukce odloučeného pracoviště – restaurace Luna“ příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary pro nezdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu s § 61 zákona č. 40/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Oprava a rekonstrukce odloučeného pracoviště – restaurace Luna“ příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče STASKO plus, spol. s r.o. Karlovy Vary s nabídkovou cenou 8.999.927,- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže STASKO plus, spol. s r.o. Karlovy Vary s nabídkovou cenou 8.999.927,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly: 5.10.2006

