Usnesení ze 41. mimořádného jednání RKK dne 13.10.2006
13.10.2006		Strana 1 (celkem 3)
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

ze 41. mimořádného jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 13. října 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1.	Zpráva o výsledcích kontroly v Nemocnici Karlovy Vary a Nemocnici Sokolov	RK  706/10/06
2.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky 	RK  707/10/06
v areálu Prvního českého gymnázia v Karlových Varech
3.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK  708/10/06
						 				
											
						









                                                                                                 
	    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:

- Ing. Jiřího Mutinského
- RNDr. Petra Horkého


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Zpráva o výsledcích kontroly v Nemocnici Karlovy Vary a Nemocnici Sokolov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 706/10/06

- bere na vědomí Zprávu o výsledcích kontroly v Nemocnici Karlovy Vary a Nemocnici Sokolov  

Termín kontroly: 7.12.2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 


2. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky v areálu Prvního českého gymnázia v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 707/10/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí st.p.č. 1 
o výměře 2483 m2, st.p.č. 2 o výměře 375 m2, p.p.č. 3/1 o výměře 15410 m2, st.p.č. 4 o výměře 45 m2, vše v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20  Karlovy Vary, IČ 00254657 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech, se sídlem Národní 25, 360 20  Karlovy Vary, IČ 70845417 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje, za níže uvedených podmínek schválených Městem Karlovy Vary, tj.:

	nezastavěné pozemky budou sloužit jako zázemí školy a nejpozději do tří let od podpisu darovací smlouvy bude vybudováno sportovní hřiště a zázemí pro sportovní a školní aktivity


	v případě nedodržení termínu budou všechny pozemky vráceny za stejných podmínek - formou daru zpět do vlastnictví Města Karlovy Vary


	Karlovarský kraj uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemků


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Prvního českého gymnázia v Karlových Varech realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy.

Termín kontroly: 23.11.2006

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel Prvního českého gymnázia v Karlových Varech

3. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 708/10/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 414.217,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeném v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:  9.11.2006

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



