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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21



USNESENÍ

z 21. řádného jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se  uskutečnilo
dne 8. června 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 11:30 hodin 


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


usnesení č.


A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.6.2006		RK 384/06/06
2.	Smlouva o podmínkách a postupech při bezhotovostním prodeji přepravních 	RK 385/06/06
dokladů ČSA na faktury (č. 111/2006) 
3.	Komplexní zabezpečení letiště Karlovy Vary pro případ letecké nehody		RK 386/06/06
4.	Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky 		RK 387/06/06
k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami 
požární ochrany
5.	Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární 		RK 388/06/06
poplachový plán Karlovarského kraje
  6.	Finanční  podpora přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) v r. 2006 	RK 389/06/06
	– stanovení kritérií
  7.	Dodatky ke smlouvám o závazcích veřejné služby – poskytování 			RK 390/06/06
	žákovského jízdného
  8.	Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		RK 391/06/06
	Karlovarského kraje za rok 2005
  9.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic 			RK 392/06/06
	Karlovarského kraje, a.s.
10.	Projekt Partnerství pro budoucnost 2 – návrh Smlouvy o partnerství a 		staženo
	vzájemné spolupráci
11.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2006		RK 393/06/06
12.	Rozpočtové změny								RK 394/06/06

13.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 395/06/06
	pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Ostrov
14.	Odvod z investičního fondu a navýšení příspěvku – KSÚS KK			staženo
15.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu KK na rok 2006 Pavlovi Novákovi 	RK 396/06/06
	a Lence Novákové na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 2006
16.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - část 		RK 397/06/06
	pozemkové parcely č. 785/2 a část pozemkové parcely č. 810 
	v k.ú. Hory u Oloví
17.	Bezúplatné  nabytí  nemovitostí  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje -  		RK 398/06/06
	p.p.č. 179/1,  část  p.p.č. 208/3 a 374/1 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou
18.	Revokace části usnesení č. RK 687/11/03 ze dne 20.11.03 - Bezúplatný 		RK 399/06/06
	převod nemovitostí  v majetku Karlovarského kraje a bezúplatné nabytí 
	nemovitosti do majetku Karlovarského kraje v k.ú. Loket
19.	Revokace usnesení č. RK 131/02/05 ze dne 24.2.05 - Bezúplatný převod 		RK 400/06/06
	nemovitosti  v majetku Karlovarského kraje - p.p.č. 658/6 v k.ú. Staré Sedlo
20.    Revokace usnesení č. RK 132/02/05 ze dne 24.2.05 - Bezúplatný převod 		RK 401/06/06
	nemovitostí  v majetku KK do majetku Lesů ČR, s.p. a bezúplatné nabytí 
	nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku KK
21.	Revokace usnesení č. RK 84/02/05 ze dne 3.2.05 – Bezúplatný převod 		RK 402/06/06
	nemovitostí v majetku KK do majetku Města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí 
	nemovitostí v majetku Města Nové Sedlo do majetku KK
22.	Revokace usnesení č. RK 85/02/05 ze dne 3.2.05 – Bezúplatný převod 		RK 403/06/06
	nemovitostí v majetku KK do majetku Lesů ČR, s.p. a bezúplatné nabytí 
	nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku KK
23.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 404/06/06
	do majetku Města Nová Role a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
	Města Nová Role do majetku Karlovarského kraje
24.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 405/06/06
	do majetku Města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku 
	Města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje
25.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část 		RK 406/06/06
	pozemkové parcely č. 1565/5 v k.ú. Prachomety 
26.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část 		RK 407/06/06
	pozemkové parcely č. 3969 v k.ú. 	Sokolov
27.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - stavební 		RK 408/06/06
	parcela č. 1557, včetně budovy č.e. 66 v k.ú. Jáchymov
28.	OÚSS v Sokolově, pronájem bytu pro účely sociální služby chráněného 		RK 409/06/06
bydlení
29.	Stanovení úhrady za pobyt v Azylovém domě Sokolov				RK 410/06/06
30.	Zrušení Zařízení pro výkon pěstounské péče v bytě pěstouna, 			RK 411/06/06
Karlovy Vary, Plešivecká č. 5
31.	Příspěvek na činnost občanského sdružení Klub stomiků Karlovy Vary		RK 412/06/06
32.	Odměny jednatelům nemocnice spol. s r.o. Karlovy Vary, Sokolov a Cheb 	RK 413/06/06
	za rok 2005
33.	Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná 	RK 414/06/06
	škola Aš a stanovení jejího platu 
34.	Zřízení přípravných tříd některých základních škol, jejichž činnost 		RK 415/06/06
	vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem
35.	Změna mzdy řediteli příspěvkové organizace Školní statek Cheb			RK 416/06/06




36.	Vyřazení uchazečů z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele 		RK 417/06/06
	příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna 
	Horní Slavkov 
37 a) Změna výše odměny schválené usnesením rady č. RK 376/05/06 řediteli 		RK 418/06/06
         příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště 
         stavební a Učiliště, Královské Poříčí, Lázeňská 176
















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




























A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-    Ing. Jiřího Červenku
-    RNDr. Petra Horkého


B)  Schválení programu jednání

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

Stažení z programu:

bod č. 10 	Projekt Partnerství pro budoucnost 2 – návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné 			spolupráci
bod č. 14 	Odvod z investičního fondu a navýšení příspěvku – KSÚS KK	


Rozšíření  programu o:

bod č. 37 a)	Změna výše odměny schválené usnesením rady č. RK 376/05/06 řediteli příspěvkové 		organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, 		Královské Poříčí, Lázeňská 176


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.6.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  384/06/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.6.2006
Zodpovídá: Ing. Jan Šnajdr, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Smlouva o podmínkách a postupech při bezhotovostním prodeji přepravních dokladů ČSA na faktury (č. 111/2006) 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  385/06/06

- schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách a postupech při bezhotovostním prodeji přepravních dokladů ČSA  na faktury mezi Karlovarským krajem a Českými aeroliniemi a.s. ve znění dle návrhu
Zodpovídá:  Ing. Lydie Stráská, pověřená vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Komplexní zabezpečení letiště Karlovy Vary pro případ letecké nehody

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  386/06/06

- projednala a schvaluje zpracované podklady: „Komplexní zabezpečení letiště Karlovy Vary pro případ letecké nehody“ s přílohami

- ukládá ekonomickému odboru krajského úřadu zajistit v rozpočtu kraje finanční prostředky na pořízení a provoz „Pohotovostní zásoby zdravotnického materiálu pro řešení letecké nehody a jiné hromadné nehody na letišti i mimo letiště na území Karlovarského kraje“ v roce 2006 ve výši 3 500 000,- Kč a na její provoz v dalších letech ve výši 2 000 000,- Kč 

- pověřuje odbor zdravotnictví krajského úřadu pořízením „Pohotovostní zásoby zdravotnického materiálu pro řešení letecké nehody a jiné hromadné nehody na letišti i mimo letiště na území Karlovarského kraje“

- ukládá odboru zdravotnictví krajského úřadu koordinovat realizaci konceptu zabezpečení lékařských služeb

Termín kontroly: 9.11.2006

Zodpovídá: Ing. Josef Bernátek, vedoucí odboru zdravotnictví


4. Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  387/06/06

- vydává Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednotkami požární ochrany

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

Termín kontroly: 7.9.2006
Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu


5. Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  388/06/06

- vydává Nařízení Karlovarského kraje č. 2/2006, kterým se stanoví Požární poplachový plán Karlovarského kraje

- ukládá zástupci ředitele krajského úřadu zveřejnit nařízení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje
Termín kontroly: 7.9.2006
Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu 



6. Finanční podpora přepravy jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) v r. 2006 – stanovení kritérií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  389/06/06

- schvaluje kritéria pro poskytnutí finanční podpory na přepravu jízdních kol cyklobusy (cyklodopravy) v roce 2006, dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  


7. Dodatky ke smlouvám o závazcích veřejné služby – poskytování žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  390/06/06

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě – poskytování žákovského jízdného, dle příloh č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, s dopravci Ligneta autobusy s.r.o. a Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  


8. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2005

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  391/06/06

- bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2005

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


9. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  392/06/06

- bere na vědomí informaci o odstoupení pana Ing. Kamila Řezníčka z funkce člena dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. dnem 27.3.2006

- bere na vědomí informaci o volbě Ing. Jiřího Červenky jako předsedy dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

- bere na vědomí informaci o volbě p. Jaroslava Krýsla jako člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a § 59 odst.1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o výkonu funkce p. Jaroslava Krýsla, jako člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. dle předloženého znění
Zodpovídá: 	Představenstvo společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
		Ing. Martin Leichter
		Ing. Zdeněk Brázda
		Martin Čedík
		Milan Polák
		
10. Projekt Partnerství pro budoucnost 2 – návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


11. Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  393/06/06

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro Město Cheb ve výši  840 tis. Kč,  Město Loket nad Ohří ve výši 600 tis. Kč, Město Karlovy Vary ve výši 967 tis. Kč  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro uvedená města dle návrhu
Termín kontroly:  10.8.2006

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


12. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  394/06/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č.  111/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 81.086,52 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2006 pro Nemocnici Karlovy Vary a.s.

Rozpočtovou změnu č.  112/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 54.461,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci rozvojového programu „Zjištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“ pro Základní školu, Mariánské Lázně.




Rozpočtovou změnu č. 113/2006

- navýšení příjmů a výdajů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 37.978,93 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace – doplatek za rok 2005 z programu Phare CBC SFMP od Ministerstva financí České republiky IA CRR MMR na realizaci projektu „Internetový portál   pro cykloturisty v Karlovarském kraji a regionu Frankenwald“

Rozpočtovou změnu č. 114/2006

- zapojení financování z úvěru celkem ve výši 214.273,-- Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění akce v rámci grantového schématu v opatření 4.1 SROP – Rozvoj služeb pro cestovní ruch, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu ve 2. kole výzvy pro konečného uživatele CRISTAL PALACE a.s. – Propagační akce SKI AREA Mariánské Lázně.

Rozpočtovou změnu č. 115/2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 45.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary  určenou na realizaci projektů „Balneologická knihovna 2006 - uchování kulturního dědictví“ ve výši 20.000,-- Kč, „Knihovnické služby pro handicapované občany VI“ ve výši 15.000,-- Kč a  „Krajská knihovna Karlovy Vary – Hurá do knihovny“ v částce 10.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 116/2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 43.200,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění dotačního programu „Podpora romských žáků středních škol na období leden – červen 2006“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi v částce 4.000,-- Kč a pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 39.200,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 117/2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Karlových Varech v celkové částce 35.900,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č.  118/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce  ± 7.842.000,-- Kč.  Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvky obcím z  rozpočtu Karlovarského kraje na akci „Program obnovy venkova“ (rozpis  na jednotlivé obce  je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.  119/2006

- navýšení příjmů a výdajů  odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 3.890.000,-- Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků  za rok 2005 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nejdek. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov na přidělení neinvestičních prostředků v částce 2.900.000,--Kč a na investiční příspěvek v částce 990.000,--Kč.

Rozpočtovou změnu č. 120/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 184.337,53 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na projekt Karlovarského kraje z PHARE 2002 – Golfová hřiště na území Karlovarského kraje a zapojení příjmů z úroků  účtu Fond-Golfová hřiště ve výši 343,27 Kč. Celkem se jedná o částku 184.680,80 Kč, která bude převedena zpět do rozpočtu odboru regionálního rozvoje, jelikož část výdajů v letošním roce na výše uvedený projekt byla kryta z finančních prostředků tohoto odboru.

Rozpočtovou změnu č. 121/2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 190.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven z podprogramu VISK 2 v částce 160.000,-- Kč a z podprogramu VISK 9 v částce 30.000,-- Kč.
           
Rozpočtovou změnu č. 122/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Sokolov v celkové výši 8.500,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Sokolov na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č. 123/2006 

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 851.514,-- Kč z titulu rozdělení části neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky určené na „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2006“  v I. etapě jednotlivým příjemcům (rozpis na jednotlivé příjemce je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 124/2006 

- navýšení příjmů a výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 200.000,-- Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků za rok 2005 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nejdek. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Hotelovou školu Mariánské Lázně na přidělení investičního příspěvku.
Termín kontroly: 10.7.2006

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


13. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  395/06/06

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizaci Dětský domov, Dukelských hrdinů 610, Ostrov ve výši 1.622.000,- Kč na rekonstrukci prostor budovy dětského domova
Zodpovídá: Mgr. Petr Zmuda, ředitel příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov


14. Odvod z investičního fondu a navýšení příspěvku – KSÚS KK	

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


15. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu KK na rok 2006 Pavlovi Novákovi a Lence Novákové na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  396/06/06

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 10 500,- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 Pavlovi Novákovi a Lence Novákové na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 2006 v navrhovaném znění

- ukládá ekonomickému odboru realizovat následné kroky spojené s uzavřením smlouvy
Termín kontroly: 27.7.2006
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


16. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 785/2 a část pozemkové parcely č. 810 v k.ú. Hory u Oloví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  397/06/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části p.p.č. 785/2 o výměře 34 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 175-87/2004 z původní pozemkové parcely č. 785/2 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 785/10 a části p.p.č. 810 o výměře 15 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 810 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 810/2, vše v k.ú. Hory u Oloví a obci Oloví, formou darovací smlouvy mezi Obcí Oloví, se sídlem Hory 42, PSČ 357 07 Oloví, IČ 00259535, zastoupenou panem Vladimírem Opolským, starostou obce (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Obce Oloví do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 7.9. 2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje




17. Bezúplatné  nabytí  nemovitostí  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje -  p.p.č. 179/1,  část  p.p.č. 208/3 a 374/1 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  398/06/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí p.p.č. 179/1 o výměře 49 m2, která byla geometrickým plánem č. 66-52/2005 označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 357/10, části p.p.č. 208/3 o výměře 61 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 208/3 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 357/13 a části p.p.č. 374/1 o výměře 5 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 374/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 357/14, vše v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou, formou darovací smlouvy mezi Městem Bečov nad Teplou, se sídlem Náměstí 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou, IČ 00254410, zastoupeným panem Františkem Neuwirthem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Bečov nad Teplou do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 7.9. 2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje


18. Revokace části usnesení č. RK 687/11/03 ze dne 20.11.03 - Bezúplatný převod nemovitostí   v majetku Karlovarského kraje a bezúplatné nabytí nemovitosti do majetku Karlovarského kraje v k.ú. Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  399/06/06

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. RK 687/11/03 ze dne 20.11.2003 ve znění 

      - Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 424/6

Zbývající část usnesení č. RK 687/11/03 ze dne 20.11.2003 se nemění.	
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.2004 ve znění

             - Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkových parcel č. 424/6

             - Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 370/3 - celkem o výměře 476 m2, v k.ú. a obci Sokolov
           
Zbývající část usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.2004 se nemění.	

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 424/13 
          
Zbývající část usnesení č. RK 687/11/03 ze dne 20.11.2003 se nemění.
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemkové parcely č. 424/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 370/6 – celkem o výměře 489 m2, v k.ú. a obci Loket

Zbývající část usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.2004 se nemění.
Termín kontroly: 7.9.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje


19. Revokace usnesení č. RK 131/02/05 ze dne 24.2.05 - Bezúplatný převod nemovitosti 
v majetku Karlovarského kraje - p.p.č. 658/6 v k.ú. Staré Sedlo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  400/06/06

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 131/02/05 ze dne 24.2.2005 ve znění 

      - Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 658/6 o výměře     532 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé.
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 98/04/05 ze dne 21.4.2005 ve znění

             - Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č. 658/6 o výměře 532 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé, formou souhlasného prohlášení mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako převodce na straně jedné) a ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem z pověření pak ředitelem Lesního závodu Stříbro Ing. Josefem Kuchařem (jako budoucí nabyvatel na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 28. 3. 2005 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ČR-Lesy České republiky, s.p. 	
Termín kontroly: 7.9.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje


20. Revokace usnesení č. RK 132/02/05 ze dne 24.2.05 - Bezúplatný převod nemovitostí  
v majetku KK do majetku Lesů ČR, s.p. a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku KK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  401/06/06

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 132/02/05 ze dne 24.2.2005 ve znění 

      - Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 1648/1 o výměře 8.920 m2 v k.ú. Rudné, p.p.č. 687/4 o výměře 4.999 m2 v k.ú. Ryžovna, p.p.č. 147 o výměře 
1.649 m2 v k.ú. Sadov, p.p.č. 1263/1 o výměře 8.345 m2 a p.p.č. 1267 o výměře 6.359 m2 v k.ú. Radošov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 99/04/05 ze dne 21.4.2005 ve znění

             - Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1648/1 o výměře 8.920 m2 v k.ú. Rudné, p.p.č. 687/4 o výměře 4.999 m2 v k.ú. Ryžovna, p.p.č. 147 o výměře 1.649 m2 v k.ú. Sadov, p.p.č. 1263/1 o výměře 8.345 m2 a p.p.č. 1267 o výměře 6.359 m2 v k.ú. Radošov, formou souhlasného prohlášení mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako převodce na straně jedné) a ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem, z pověření pak ředitelem Lesního závodu Horní Blatná Ing. Janem Neumanem (jako nabyvatel na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 28. 3. 2005 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ČR-Lesy České republiky, s.p. 

             - Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 424/10 o výměře 189 m2 v k.ú. Loket, formou souhlasného prohlášení mezi ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem, z pověření pak ředitelem Lesního závodu Horní Blatná Ing. Janem Neumanem (jako převodce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako nabyvatel na straně druhé) a tím převést předmětnou pozemkovou parcelu z vlastnictví ČR-Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Karlovarského kraje.
	
Termín kontroly: 7.9.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje


21. Revokace usnesení č. RK 84/02/05 ze dne 3.2.05 - Bezúplatný převod nemovitostí v majetku KK  do majetku Města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nové Sedlo do majetku KK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  402/06/06

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 84/02/05 ze dne 3.2.2005 ve znění 

      - Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část p.p.č. 1313/1 díl „a“, část p.p.č. 1313/1 díl „c“, pozemkové parcely č.1313/4, č. 1313/5, č. 1313/6, č. 1368, č. 1389/4 a č. 1310/5 
o celkové výměře 3.603 m2, vše pro k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obec Nové Sedlo. 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 50/03/05 ze dne 10.3.2005 ve znění

             - Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje bezúplatný převod části p.p.č. 1313/1 díl „a“ o výměře 52 m2, části p.p.č. 1313/1 díl „c“ o výměře 852 m2, pozemkových parcel č.1313/4 
o výměře 708 m2, č. 1313/5 o výměře 281 m2, č. 1313/6 o výměře 620 m2, č. 1368 o výměře 67m2, č. 1389/4 o výměře 553 m2 a č. 1310/5 o výměře 470 m2, vše pro k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obec Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, IČ 00 25 95 27, zastoupeným starostou Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat tyto pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 7. 3. 2005 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo.

             - Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 656 díl „d“ o výměře 30 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, IČ 00 25 95 27, zastoupeným starostou Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětnou pozemkovou parcelu z vlastnictví Města Nové Sedlo do vlastnictví Karlovarského kraje.

Termín kontroly: 7.9.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje


22. Revokace usnesení č. RK 85/02/05 ze dne 3.2.05 - Bezúplatný převod nemovitostí v majetku KK do 	majetku Lesů ČR, s.p. a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku KK

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  403/06/06

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 85/02/05 ze dne 3.2.2005 ve znění 

      - Schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést p.p.č. 360 v k.ú. Milíře u Rovné  a obci  
      Rovná a p.p.č. 1816 v k.ú. Vranov u Rovné a obci Rovná, vše včetně stavby silnice č. III/21025. 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 51/03/05 ze dne 10.3.2005 ve znění

             - Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod pozemkových parcel   č. 360 o výměře 22.421 m2 v k.ú. Milíře u Rovné a obci Rovná, a p.p.č. 1816 o výměře 4.206 m2 v k.ú. Vranov u Rovné a obci Rovná, vše včetně stavby silnice č. III/21025, formou souhlasného prohlášení mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako převodce na straně jedné) a ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem z pověření pak ředitelem Lesního závodu Kladská Ing. Josefem Hruškou (jako nabyvatel na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje převodu těchto pozemkových parcel na své úřední desce, tj. do 7. 3. 2005 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ČR-Lesy České republiky, s.p. Poté bude sepsáno souhlasné prohlášení

             - Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 336 o výměře 18.185 m2 v k.ú. Milíře u Rovné a obci Rovná, a p.p.č. 1498 o výměře 119 m2 v k.ú. Hrušková a obci Sokolov, formou souhlasného prohlášení mezi ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem z pověření pak ředitelem Lesního závodu Kladská Ing. Josefem Hruškou (jako převodce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako nabyvatel na straně druhé) a tím převést předmětnou pozemkovou parcelu z vlastnictví ČR-Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Karlovarského kraje
Termín kontroly: 7.9.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje


23. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nová Role do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  404/06/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 975 díl „c“ o výměře 4 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 348-1056/2005 a přisloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/2 , část pozemkové parcely č. 975 díl „i“ o výměře 88 m2, který byl oddělen  stejným geometrickým plánem a přisloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/3, část pozemkové parcely č. 984/1 díl „d“ o výměře 1 m2, který byl oddělen stejným geometrickým plánem a  přisloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/2, část pozemkové parcely č. 984/1 díl „j“ o výměře 5 m2, který byl oddělen stejným geometrickým plánem a přisloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/3 a část pozemkové parcely  č. 984/1 díl „l“ o výměře 81 m2, který byl oddělen stejným geometrickým plánem a přisloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 984/3, vše v k.ú. Mezirolí a obci Nová Role, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Nová Role, se sídlem Chodovská 236, PSČ 362 25 Nová Role , IČ 00254819 zastoupeným starostou města panem Václavem Heřmanem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel na své úřední desce, tj. do 10.7.2006 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části stavební parcely č. 49/1 díl „a“ o výměře 12 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 348-1056/2005 a přisloučen do původní pozemkové parcely č. 975, která byla stejným geometrickým plánem označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 975/1 a části stavební parcely č. 49/1 díl „b“ o výměře  133 m2 , který byl stejným geometrickým plánem přisloučen do původní pozemkové parcely č. 984/1, vše  v k.ú. Mezirolí a obci Nová Role,  formou darovací smlouvy mezi Městem Nová Role, se sídlem Chodovská 236, PSČ 362 25 Nová Role, IČ 00254819, zastoupeným  starostou města panem Václavem Heřmanem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Nová Role do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětných  darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv
Termín kontroly: 7.9.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje




24. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  405/06/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 1313/1 o výměře 49 m2, která byla oddělena  geometrickým plánem č. 458-2586/2005  a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1313/7, část pozemkové parcely č. 1313/1 o výměře 852 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1313/8, část pozemkové parcely č. 1313/1 o výměře 708 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1313/9, část pozemkové parcely č. 1313/1 o výměře 281 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1313/10, část pozemkové parcely č. 1313/1 díl „a“ o výměře 438 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a přisloužena do nově vzniklé pozemkové parcely označené jako p.p.č. 1313/11, část pozemkové parcely č. 1368 díl „b“ o výměře 182 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a přisloužena do nově vzniklé pozemkové parcely označené jako p.p.č. 1313/11, část pozemkové parcely č. 1315 o výměře 346 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1315/3, část pozemkové parcely č. 1313/1 díl „e“ o výměře 53 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a přisloužena do pozemkové parcely č.1368, část pozemkové parcely č. 1368 díl „f“ o výměře 14 m2 , která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a přisloužena do pozemkové parcely č. 1368, část pozemkové parcely č. 1389 o výměře 207 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1389/6 a část pozemkové parcely č. 1310/1 o výměře 470 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 296-2586/98 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1310/5, vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, IČ 259527, zastoupeným starostou panem Ing. Davidem Cervanem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 10.7.2006 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo

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

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 656 o výměře 28 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 458-2586/2005 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 656/3  v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo,  formou darovací smlouvy mezi Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, IČ 259527, zastoupeným starostou panem Ing. Davidem Cervanem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Města Nové Sedlo do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv
Termín kontroly: 7.9.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje

25. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 1565/5 v k.ú. Prachomety 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  406/06/06

- bere na vědomí záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 1565/5 díl „a“ o výměře 123 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 104-90/2005 z původní pozemkové parcely č. 1565/5 a označena jako její díl „a“, vše v k.ú. Prachomety a obci Toužim, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a panem Pavlem Černickým, trvale bytem  Sídliště č.p. 441, PSČ 364 01 Toužim (jako kupující na straně druhé), za cenu 45,- Kč/m2, tj. 5.535,-Kč (slovy: pěttisícpětsettřicetpět korun českých) a cenu znaleckého posudku ve výši  2.309,-Kč vyhotoveného znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí paní Helenou Přibilovou  tj. celkem 7.844,-Kč (slovy: sedmtisícosmsetčtyřicetčtyři koruny české), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 10.7.2006 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Pavla Černického

- projednala předložený záměr a uložila odboru majetkoprávnímu dopracovat jej ve smyslu připomínek uvedených v zápisu
 
Termín kontroly: 7.9.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje


26. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 3969 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  407/06/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 3969 o výměře 578 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2126-1249/2006 z původní pozemkové parcely č. 3969 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 3969/12, vše v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a paní Petrou Schönerovou, trvale bytem  Horní Pochlovice 10, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří a panem Martinem Rudolfem, trvale bytem Čs. Lesů 757, PSČ 357 09 Habartov (jako kupující na straně druhé), za cenu 972,37 Kč/m2, tj. 562.030,-Kč (slovy: pětsetšedesátdvatisícetřicet korun českých), cenu znaleckého posudku ve výši 1.800,-Kč vyhotoveného znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí paní Helenou Přibilovou, cenu geometrického plánu ve výši 4.492,50Kč  tj. celkem 568.322,50Kč,-Kč (slovy: pětsetšedesátosmtisíctřistadvacetdvě koruny české padesát haléřů), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 10.7.2006 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví paní Petry Schönerové a pana Martina Rudolfa. Spoluvlastnické podíly obou spoluvlastníků budou rovné.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 7.9.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje


27. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 1557, včetně 	budovy č.e. 66 v k.ú. Jáchymov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  408/06/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavební parcelu č. 1557 o výměře 107 m2, včetně budovy s č.e. 66 umístěné na stavební parcele č. 1557 v k.ú. a obci Jáchymov, okres Karlovy Vary
Termín kontroly: 27.7.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje


28. OÚSS v Sokolově, pronájem bytu pro účely sociální služby chráněného bydlení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  409/06/06

- souhlasí s pronájmem bytu č. 57, Slavíčkova 1685, Sokolov ve vlastnictví města Sokolov Okresnímu ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, pro svěřence Ústavu sociální péče pro děti a mládež „Sokolík“ v Sokolově

- pověřuje ředitele Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvkové organizace, podepsáním nájemní smlouvy s pověřenou organizací města Sokolov na výše uvedený byt
Termín kontroly: 14.9.2006
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí


29. Stanovení úhrady za pobyt v Azylovém domě Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  410/06/06

- schvaluje stanovení denní úhrady za pobyt v Azylovém domě Sokolov ve výši 67,- Kč s účinností od  1.7.2006
Termín kontroly:  7.9.2006
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí


30. Zrušení Zařízení pro výkon pěstounské péče v bytě pěstouna, Karlovy Vary, Plešivecká č. 5

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  411/06/06

- schvaluje zrušit platnost Dohody o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele o výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče v bytě pěstouna, uzavřené  dne 1.11.2000  mezi Okresním úřadem Karlovy Vary, jakožto právním předchůdcem Karlovarského kraje a paní Miladou Bláhovou formou písemné dohody smluvních stran ve znění uvedeném dle návrhu č. 1

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod některých věcích movitých ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Milady Bláhové darovací smlouvou ve znění  dle návrhu č. 3

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení  Zařízení pro výkon pěstounské péče v bytě pěstounky paní Milady Bláhové, Karlovy Vary, Plešivecká č. 5 (dále jen „zařízení“) zřízené na základě Zřizovací listiny vydané Okresním úřadem Karlovy Vary ze dne 1.4.2000, č.j. Př/116/00, ve znění  Dodatku č. 1  schváleného usnesením Zastupitelstva karlovarského kraje č.ZK 70/03/05 ze dne 10.3.2005
Termín kontroly: 19.10.2006
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, pověřená zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí


31. Příspěvek na činnost občanského sdružení Klub stomiků Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  412/06/06

- souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost občanského sdružení Klub stomiků Karlovy Vary ve výši 20.000,-- Kč
Zodpovídá: Ing. Josef Bernátek, vedoucí odboru zdravotnictví


32. Odměny jednatelům nemocnice spol. s r.o. Karlovy Vary, Sokolov a Cheb za rok 2005

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  413/06/06

- rozhoduje o vyplacení odměny za rok 2005 pro jednatele Nemocnice Karlovy Vary spol. s r.o. MUDr. Jiřího Štefana ve výši uvedené v zápisu. Z  odměny bude odečtena záloha vyplacená za 
I. pololetí 2005.

- rozhoduje o vyplacení odměny za rok 2005 pro jednatelku Nemocnice Sokolov spol. s r.o. 
MUDr. Věru Procházkovou ve výši uvedené v zápisu

- rozhoduje o vyplacení odměny za rok 2005 pro jednatele Nemocnice Cheb spol. s r.o. MUDr. Ilju Horníka ve výši uvedené v zápisu. Z  odměny bude odečtena záloha vyplacená za I. pololetí 2005.
Zodpovídá: Ing. Josef Bernátek, vedoucí odboru zdravotnictví


33. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš 
a stanovení jejího platu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  414/06/06

- jmenuje Ing. Lenku Kalčicovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, a to s účinností od 1. srpna 2006 

- stanovuje plat Ing. Lence Kalčicové, ředitelce příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš,  dle platového výměru v příloze č. 2 zprávy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s výše uvedeným jmenováním a stanovením platu 
Termín kontroly: 10.7.2006
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu

34. Zřízení přípravných tříd některých základních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  415/06/06

- schvaluje zřízení přípravných tříd základních škol, jejichž činnost vykonávají následující příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, pro školní rok 2006/2007 za podmínky, že se v každé této třídě bude vzdělávat nejméně 7 dětí: 

a) Základní	škola praktická a základní škola speciální Sokolov – jednu přípravnou třídu,
b) Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary – dvě přípravné třídy,
c) Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26 – dvě přípravné třídy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací  o zřízení přípravných tříd základních škol
Termín kontroly: 7.9.2006
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu


35. Změna mzdy řediteli příspěvkové organizace Školní statek Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  416/06/06

- schvaluje stanovení mzdy Ing. Leoši Horčičkovi, řediteli příspěvkové organizace Školní statek Cheb, s účinností od 1. července 2006 dle přílohy č. 1 a mzdového výměru v příloze č. 2 zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje realizovat úkoly spojené se zvýšením mzdy

- pověřuje hejtmana podpisem mzdového výměru
 
Termín kontroly: 10 8.2006 
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu


36. Vyřazení uchazečů z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský 	domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  417/06/06

- bere na vědomí zápis z jednání konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov dle přílohy zprávy 

- schvaluje vyřazení Romana Váchy, Ing. Pavla Hadáčka a Bc. Ivany Vrškové z konkursního řízení pro nesplnění podmínek stanovených zřizovatelem 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s vyřazením uvedených uchazečů z konkursního řízení
Termín kontroly: 27.7.2006
Zodpovídá:  Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu

37 a) Změna výše odměny schválené usnesením rady č. RK 376/05/06 řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Královské Poříčí, Lázeňská 176

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  418/06/06

- mění výši odměny schválené usnesením rady č. RK 376/05/06 Mgr. Vidoru Mandelíkovi, řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště stavební a Učiliště, Královské Poříčí, Lázeňská 176, uvedené v návrhu, dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené se změnou výše odměny 
Termín kontroly: 10.7.2006 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu


