Usnesení z 47. jednání RKK dne 7.12.2006
7.12.2006                                                                                                                                                    Strana 1 (celkem 28)
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 47. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 7. prosince 2006 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od  9:00 do 11:25 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:                   Ing. Stráská, Ing. Leichter, Ing. Brázda, Ing. Ederová
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.


A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.12.2006		RK 851/12/06
  2.	Rozhodnutí o nahrazení funkce útvaru interního auditu výkonem 			RK 852/12/06
	veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Agentura projektového 
	a dotačního managementu Karlovarského kraje 
  3.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – informace o změnách 	RK 853/12/06
	vzorových smluv 	o poskytnutí grantu mezi Karlovarským krajem a konečnými 
	uživateli
  4.	Návrh na rozdělení neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů 	RK 854/12/06
	vybraných obcí Karlovarského kraje,  k uhrazení nákladů spojených se zásahy 
	jednotek mimo jejich územní obvody
  5.	Návrh na uzavření Společného prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským	RK 855/12/06
	krajem a oblastí Changping, Peking, Čínská lidová republika
  6.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 	RK 856/12/06
	kraje – odboru regionálního rozvoje na „Vybavení pracovišť standardizovaných 
	územně analytických podkladů“
  7.	Dodatek č. 5 smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu velkého územního 	RK 857/12/06
	celku Karlovarského kraje
  8.	Cyklostezka Ohře									RK 858/12/06
  9.	Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Českou 	RK 859/12/06
	zemědělskou univerzitou v Praze
10.	Regionální operační program NUTS II Severozápad a související dokumenty	RK 860/12/06
11.	Informace o Operačním programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko 	RK 861/12/06
	na období 2007 – 2013 a o Operačním programu Přeshraniční spolupráce 
	Cíl 3 ČR - Bavorsko na období 2007 - 2013
12.	Vyhodnocení  Iniciativy Společenství Interreg IIIA ČR - Sasko 			RK 862/12/06
	a ČR - Bavorsko za období 2004- 2006
13.	Uzavření smluv o závazku veřejné služby – poskytování žákovského jízdného	RK 863/12/06
14.	Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	RK 864/12/06
	osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje
15.	Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku 	RK 865/12/06
	z rozpočtu Karlovarského kraje dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s.
16.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		RK 866/12/06
	v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
	programu v letech 2007 – 2013 
17.	Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 04/2007–10/2010 	RK 867/12/06
	– změna ve složení hodnotící komise 
18.	První změna „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní 		RK 868/12/06
	obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“
19.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Cenový sazebník poskytovaných služeb 		RK 869/12/06
	- Změna č.1
20.	Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci 		RK 870/12/06
	projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část
21.	Rozpočtové změny								RK 871/12/06
22.	Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizaci 		RK 872/12/06
	Ústav sociální péče pro mentálně 	postižené „PATA“ v Hazlově 
23.	Poskytnutí investičního příspěvku - Dětský domov Ostrov				RK 873/12/06
24.	Dodatečná alokace výtěžku veřejné sbírky za účelem zmírnění následků 		RK 874/12/06
	škod způsobených povodněmi v roce 2006 	
25.	Revokace usnesení č. RK 508/07/04 ze dne 1.7.2004 - Uzavření smlouvy 		RK 875/12/06
	o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene k p.p.č. 966/11, 
	k.ú Mariánské Lázně
26.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje 			RK 876/12/06
	obci Královské Poříčí
27.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě 		RK 877/12/06
	Odborné učiliště Horní Slavkov - soustruh hrotový
28.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje - odvalovací 		RK 878/12/06
	frézka OFE-22, ve správě 	Střední průmyslové školy Loket
29.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - část 		RK 879/12/06
	pozemkové parcely č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou
30.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	staženo
	v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací - Krajského muzea 
	Karlovy Vary, Krajského muzea Sokolov a Krajského muzea Cheb
31.	Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 		RK 880/12/06
	na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů 
	na rok 2007 - nové znění
32.	Uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinností příjemců 		RK 881/12/06
	příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek 
	a památkově hodnotných objektů v roce 2005
33.	Vzdání se funkce ředitele Krajského muzea Sokolov, příspěvkové organizace	RK 882/12/06
34.	Snížení kapacity Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Lubech		RK 883/12/06
35.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Nákup 		RK 884/12/06
	sanitního vozidla RZP v provedení RLP pro přepravu novorozenců Územní 
	zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
36.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Nákup 		RK 885/12/06
	sanitního vozidla RZP v provedení RLP Územní zdravotnické záchranné 
	služby Karlovarského kraje“
37.	Informace o žádosti občanského sdružení Dar života				RK 886/12/06
38.	Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru  „Stanovení dobývacího prostoru 		RK 887/12/06
	Mostek pro výhradní ložisko jílů Děvín“
39.	Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova 			RK 888/12/06
	Karlovarského kraje
40.	Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední 		RK 889/12/06
	odborná škola ekonomická Mariánské Lázně a vyhlášení konkursního řízení 
	na obsazení této funkce
41.	Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Střední škola živnostenská 		RK 890/12/06
	Sokolov a stanovení jejího platu
42.	Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 		RK 891/12/06
	a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn 
	jejich ředitelům 
43.	Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci v projektu „Redukce bariér 		RK 892/12/06
	při získávání učitelské kvalifikace“ uzavřená mezi Karlovarským krajem 
	a Západočeskou univerzitou v Plzni
44a)  Prominutí penále dopravci Jaroslavu Havlíčkovi					RK 893/12/06
44b)  	Změna člena redakční rady měsíčníku Karlovarský kraj				RK 894/12/06
44c)	Návrh na jmenování statutárního zástupce ředitele Agentury projektového 	RK 895/12/06
	a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace                                     
44d)	Podpora základního uměleckého školství v Karlovarském kraji			RK 896/12/06
44e)	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě 		bez usnesení
	Územní záchranné zdravotní služby – havarovaná sanitka Mercedes
44f)   Výkon působnosti valné hromady ÚSKK, a.s.					RK 897/12/06
44g)   Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě 		RK 898/12/06
          Základní umělecké školy A. Dvořáka Karlovy Vary – pianina, klavír
44h) 	Poskytnutí příspěvku pro MAS Sokolovsko					RK 899/12/06
44i)	Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva průjezdu přes 		RK 900/12/06
	pozemkové parcely č. 2422/5 a č. 1792/1 ve prospěch MUDr. Jána Cabadaje


 











            JUDr. Josef Pavel v. r.                 			  Ing. Luboš Orálek v. r.
                      hejtman				           		ověřovatel
 	 Karlovarského kraje						      








A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-   Ing. Luboše Orálka
-   RNDr. Petra Horkého 



B)  Schválení programu jednání

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

Rozšíření bodu č. 21 o:

Rozpočtové změny č. 327 – 332/2006


Rozšíření  programu o:

bod č. 44 a) 	Prominutí penále dopravci Jaroslavu Havlíčkovi

bod č. 44 b)	Změna člena redakční rady měsíčníku Karlovarský kraj

bod č. 44 c) 	Návrh na jmenování statutárního zástupce ředitele Agentury projektového a dotačního 		managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace                                     

bod č. 44 d)	Podpora základního uměleckého školství v Karlovarském kraji

bod č. 44 e)	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Územní 			záchranné zdravotní služby – havarovaná sanitka Mercedes
                              
bod č. 44 f)	Výkon působnosti valné hromady ÚSKK, a.s.

bod č. 44 g) 	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Základní 			umělecké školy A. Dvořáka Karlovy Vary – pianina, klavír

bod č. 44 h) 	Poskytnutí příspěvku pro MAS Sokolovsko

bod č. 44 i)	Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva průjezdu přes pozemkové parcely 		č. 2422/5 a č. 1792/1 ve prospěch MUDr. Jána Cabadaje


Stažení z programu:

bod č. 30	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje
			v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací - Krajského muzea 
			Karlovy Vary, Krajského muzea Sokolov a Krajského muzea Cheb



1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.12.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  851/12/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.12.2006
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí



2. Rozhodnutí o nahrazení funkce útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  852/12/06

- schvaluje nahrazení funkce útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly 
u příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje od 1.1.2007

- ukládá odboru kontroly realizovat úkoly spojené s nahrazením funkce útvaru interního auditu  výkonem veřejnosprávní kontroly  u  příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje od 1.1.2007
Termín kontroly: 1.2.2007
Zodpovídá: Mgr. Jaromír Kruták, vedoucí odboru kontroly



3. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – informace o změnách vzorových smluv o poskytnutí grantu mezi Karlovarským krajem a konečnými uživateli

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  853/12/06

- bere na vědomí informaci o změně vzorových smluv o poskytnutí grantu mezi Karlovarským krajem a konečnými uživateli pro následující kola výzev grantových schémat Karlovarského kraje v rámci SROP dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



4. Návrh na rozdělení neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje, k uhrazení nákladů spojených se zásahy jednotek mimo jejich územní obvody

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  854/12/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  výši  příspěvků kraje obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje dle rozpisů  v celkové částce 7.813,- Kč            
Termín kontroly: 18.1.2007 
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení



5. Návrh na uzavření Společného prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským krajem a oblastí Changping, Peking, Čínská lidová republika

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  855/12/06

- souhlasí s uzavřením Společného prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským krajem a oblastí 
Changping, Peking, Čínská lidová republika

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 22.2.2007
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská,  vedoucí odboru kancelář hejtmana 



6. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  856/12/06

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského Kraje - odboru regionálního rozvoje na „vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů“
Termín kontroly:  22.2.2007
Zodpovídá:  Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



7. Dodatek č. 5 smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  857/12/06

- schvaluje uzavření Dodatku č. 5 smlouvy o dílo uzavřené dne 23.8.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.3.2003, dodatku č. 2 ze dne 19.10.2004, dodatku č. 3 ze dne 27.10.2004 a dodatku č. 4 ze dne 5.5.2005, na zpracování územně plánovací dokumentace „Územní plán velkého územního celku Karlovarského kraje“ mezi Karlovarským krajem a Ing. arch. Pavlem Koubkem, UK-24, urbanistický atelier, ve znění dle návrhu
Termín kontroly:  11.1.2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



8. Cyklostezka Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  858/12/06

- bere na vědomí informace o stavu realizace a přípravě projektu „Cyklostezka Ohře“ s předpokládanou výší spolufinancování nákladů ve výši 15% nákladů, tj. cca 80 mil. Kč z prostředků kraje

- schvaluje úlohu Karlovarského kraje jako koordinátora a předkladatele projektu a úlohu Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace jako zpracovatele projektu a projektové žádosti včetně povinných příloh předkládané v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

- ukládá odboru regionálního rozvoje a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje zajistit a koordinovat další přípravy projektu „Cyklostezka Ohře“ k realizaci včetně sestavení harmonogramu prací do podání projektu a následně připravit žádost včetně povinných příloh do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad  pro využití strukturálních fondů  
Termín kontroly: 5.4.2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



9. Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  859/12/06

- schvaluje uzavření Rámcové dohody o vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze 
 
Termín kontroly: 1.2.2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje



10. Regionální operační program NUTS II Severozápad a související dokumenty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  860/12/06

- bere na vědomí aktuální stav Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 a souvisejících dokumentů
Termín kontroly: 18.1.2007 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 



11. Informace o Operačním programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Sasko na období 2007 – 2013 a o Operačním programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko na období 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  861/12/06

- bere na vědomí informace o Operačním programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR -  Sasko na období 2007 – 2013 a o Operačním programu Přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko na období 2007 – 2013

- ukládá Ing. Janu Zborníkovi, 1. náměstkovi hejtmana, jednat za Karlovarský kraj ve věci zachování role krajů jako zprostředkujících subjektů v implementační struktuře programu Cíle 3 ČR – Sasko 
a Cíle 3 ČR - Bavorsko
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


12. Vyhodnocení  Iniciativy Společenství Interreg IIIA ČR - Sasko a ČR - Bavorsko za období 2004 – 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  862/12/06

- bere na vědomí informace o čerpání finančních prostředků žadateli z Karlovarského kraje v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA ČR – Sasko a Interreg IIIA ČR – Bavorsko za období 2004 – 2006
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


13. Uzavření smluv o závazku veřejné služby – poskytování žákovského jízdného

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  863/12/06

- schvaluje uzavření smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – poskytování žákovského jízdného, s dopravci František Farář, Miluše Pechočiaková, Věra Havlovičová, Cvinger bus s.r.o, VV autobusy s.r.o, Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Autobusy Karlovy Vary, a.s., ČSAD autobusy Plzeň a.s., Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s., AD Ligneta regionalbus s.r.o., Ligneta autobusy s.r.o. a ČI-DU, spol. s r.o., dle návrhu
- schvaluje uzavření smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě – poskytování žákovského jízdného, s dopravci VIAMONT a.s. a České dráhy, a.s., dle návrhu 
Termín kontroly: 1.2.2007 
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



14. Uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  864/12/06

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu  Karlovarského kraje s dopravcem Ligneta autobusy s.r.o., dle návrhu
Termín kontroly: 18.1.2007
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



15. Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  865/12/06

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu
Termín kontroly: 18.1.2007
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství



16. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2007 – 2013 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  866/12/06

- souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o úvěru č. 1796/04/LCD, kterým bude umožněno čerpání uvedeného úvěru nejen na akce na silnicích II. a III. třídy zařazené do Společného regionálního operačního programu, ale i na akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji realizované v rámci Regionálního operačního programu v roce 2007, a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje tento dodatek schválit 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., realizovat kroky k uzavření dodatku ke Smlouvě o úvěru  č. 1796/04/LCD 
a pověřit jej podpisem tohoto dodatku
Termín kontroly: 8.3.2007

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



17. Údržba silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji v období 04/2007–10/2010 – změna ve složení 	hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  867/12/06

- schvaluje změnu ve složení náhradníků hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Údržba silnic II. 
a III. třídy v Karlovarském kraji v období 04/2007 - 10/2010“ v tom smyslu, že:

- odvolává 5. náhradníka hodnotící komise Ing. Jana Masopusta

- jmenuje 5. náhradníkem hodnotící komise Ing. Petra Poláka

tj. hodnotící komise včetně náhradníků bude mít toto složení:

		1. člen: Bc. Radomil Gold		1. náhradník: Mgr. Luděk Sequens
		2. člen: Radomil Havrda		2. náhradník: René Bolvari
		3. člen: Ing. Václav Hanzl		3. náhradník: RNDr. Pavel Vanoušek
		4. člen: Ing. Josef Malý		             4. náhradník: Josef Murčo
		5. člen: Ing. Milan Novák		5. náhradník: Ing. Petr Polák
		6. člen: Ing. Bohuslav Schneider	6. náhradník: František Malár
		7. člen: Ing. Petr Šťovíček		7. náhradník: Vlasta Kupská
Termín kontroly: 18.1.2007

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



18. První změna „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  868/12/06

- schvaluje první změnu „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“, s účinností od 1.1.2007, dle návrhu

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

Termín kontroly: 22.2.2007

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



19. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Cenový sazebník poskytovaných služeb - Změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  869/12/06

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady Změnu č.1 Cenového sazebníku poskytovaných služeb společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 1.2.2007
Zodpovídá: Ing.Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.



20. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  870/12/06

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část

Termín kontroly: 1.2.2007

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



21. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  871/12/06

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 308/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 200.000,-- Kč z titulu navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov důchodců Nejdek

Rozpočtovou změnu  č. 309/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 693.410,55 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování grantových projektů Karlovarského kraje OP RLZ opatření 3.3 „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“

Rozpočtovou změnu  č. 310/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 240.320,67 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 III. čtvrtletí 2006 (rozdělení dotace na jednotlivé subjekty je uvedeno v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu  č. 311/2006
- přesun rozpočtových prostředků z odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 1.086.150,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary na realizaci akce „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“.

Rozpočtovou změnu  č. 312/2006

- přesun rozpočtových prostředků z odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 1.898.705,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvky pro příspěvkové organizace v oblasti školství  zřizované Karlovarským krajem na jednotlivé akce (rozpis na jednotlivé subjekty a akce je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu  č. 313/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 820.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvek pro Hasičský záchranný sbor Karlovy Vary na nákup technického a programového vybavení pro krajské operační a informační středisko.

Rozpočtovou změnu  č. 314/2006

- zapojení financování z úvěru ve výši 17.059.656,23 Kč. Jedná se o dočerpání úvěru do limitu 300.000.000,-- Kč dle uzavřené úvěrové smlouvy mezi Karlovarským krajem a ČSOB a.s., jako vítězným uchazečem z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění financování projektů z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“. Finanční prostředky budou převedeny na Fond budoucnosti jako rezerva pro další financování projektů v následujících obdobích.

Rozpočtovou změnu  č. 315/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 7.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Litoměřicích pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologickou poradnu v Chebu  na  zřízení společensky účelného pracovního místa

Rozpočtovou změnu  č. 316/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  12.833.477,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na přímé výdaje na prosinec 2006 pro školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem ve výši 5.665.575,-- Kč a pro školy a školská zařízení zřizované obcemi v Karlovarském kraji ve výši 7.167.902,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu  č. 317/2006

- přesun  rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 388.209,-- Kč. Jedná se o poskytnutí investičního  příspěvku na pořízení vícemístného vozidla pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Ostrov. Finanční prostředky budou poskytnuty z vratky nevyčerpané části investičního příspěvku na rok 2006 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Dětského domova, MŠ a školní jídelny Horní Slavkov.

Rozpočtovou změnu  č. 318/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.885.717,-- Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků, které Karlovarský kraj obdržel od finančních a celních úřadů za odběr podzemní vody (výši těchto prostředků vyměřila Česká inspekce životního prostředí). Finanční prostředky budou převedeny do Fondu vodohospodářské havárie.
Rozpočtovou změnu  č. 319/2006

- navýšení příjmů a výdajů  odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 411.772,40,-- Kč z titulu zapojení nevyčerpaných finančních prostředků  za rok 2005 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 od příspěvkových organizací Karlovarského kraje a dále  přesun vrácených nespotřebovaných finančních prostředků za rok 2006 v rámci tohoto odboru ve výši ± 288.821,50 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení provozních příspěvků škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem.

Rozpočtovou změnu  č. 320/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 250.000,-- Kč na základě žádosti příspěvkové organizace Karlovarského kraje Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou Sokolov. Jedná se o navýšení provozního příspěvku této organizaci na pokrytí zvýšeného odvodu odpisů do rozpočtu Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu  č. 321/2006

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 3.252.531,90 Kč do odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu nákladů na technické zhodnocení a havarijní opravy provedené na majetku Karlovarského kraje  

Rozpočtovou změnu  č. 322/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 9.761.784,79 Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

Rozpočtovou změnu  č. 323/2006

- přesun rozpočtových prostředků z odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 150.000,-- Kč      Finanční prostředky jsou určeny k zajištění jednotného vybavení – oblečení pro pracovníky ostrahy    a recepce krajského úřadu.

Rozpočtovou změnu  č. 324/2006

   - navýšení příjmů a  výdajů odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje o celkovou částku 66.487,90,-- Kč, o kterou uvedený odbor prokazatelně navýšil příjmy Karlovarského kraje. Jedná se o neinvestiční prostředky určené na krytí běžných výdajů oddělení cestovního ruchu.

Rozpočtovou změnu  č. 325/2006

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje  z investičních na neinvestiční výdaje ve výši ± 400.000,-- Kč  na nákup výpočetní techniky


- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu  č. 326/2006
- změnu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2006, jehož součástí je dotace na dávky sociální péče. Jedná se o refundaci mezi pověřenými obecními úřady a obcemi I. typu (ostatní obce) z důvodu navýšení částky od 1.1.2006 na individuální dopravu podle § 37 odst. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb. o 500,- Kč. Změna se týká těchto obcí: 

       snížení  rozpočtu výdajů:
	Město Sokolov                        -   500,-- Kč

----------------------------------------------------------------
      Celkem                                    -   500,-- Kč

     zvýšení  rozpočtu výdajů:
	obec Dolní Rychnov                +  500,-- Kč

                   ------------------------------------------------------------------
                         Celkem                                     +  500,-- Kč


- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 327/2006 

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 289.000,-- Kč na základě žádosti příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední průmyslové školy Ostrov. Jedná se o navýšení provozního příspěvku této organizaci na pokrytí zvýšeného odvodu odpisů do rozpočtu Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu č. 328/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 47.200,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro školy a školská zařízení zřizované obcemi v Karlovarském kraji  k zajištění realizace projektu „Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006“ (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je uveden 
v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 329/2006

- přesun rozpočtových prostředků z odboru krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  80.000,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění nákupu dvou kusů notebooků pro odbor krizového řízení s využitím pro činnost krizového štábu Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 330/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 115.200,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k zajištění realizace projektu „Pilot G“, tj. na tvorbu školních vzdělávacích programů pro gymnázia

Rozpočtovou změnu č. 331/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 510.248,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Horní Slavkov Základní školu praktickou a základní školu speciální Horní Slavkov na financování projektu „Sociální výchova a předprofesní příprava žáků základní školy praktické a základní školy speciální“
Rozpočtovou změnu č. 332/2006

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 712.250,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k zajištění realizace grantového projektu „Vzdělávání ICT koordinátorů a Centrum E-Learningu“
Termín kontroly:  18.1.2007

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



22. Změna účelu použití investičních prostředků příspěvkové organizaci Ústav sociální péče pro mentálně postižené „PATA“ v Hazlově 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  872/12/06

- schvaluje pro příspěvkovou organizaci Ústav sociální péče pro mentálně postižené „PATA“ v Hazlově  změnu účelu použití investičního příspěvku ve výši 100.000,-- Kč  ze schválené investiční akce „Výměna 2 ks varných elektrických kotlů v kuchyni“ na investiční akci v roce 2007 s názvem „Plastová okna – hlavní budova“
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



23. Poskytnutí investičního příspěvku - Dětský domov Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  873/12/06

- schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši 388.209,- Kč příspěvkové organizaci Dětský domov Ostrov na nákup vícemístného vozidla
Zodpovídá: Mgr. Petr Zmuda, ředitel příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov



24. Dodatečná alokace výtěžku veřejné sbírky za účelem zmírnění následků škod způsobených povodněmi v roce 2006 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  874/12/06

- schvaluje dodatečné poskytnutí výtěžku veřejné sbírky ve výši 1278,49 Kč obci Stráž nad Ohří

- schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí příspěvku na zmírnění následků škod způsobených povodněmi v roce 2006
Termín kontroly: 22.2.2007 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



25. Revokace usnesení č. RK 508/07/04 ze dne 1.7.2004 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene k p.p.č. 966/11, k.ú Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  875/12/06

- zrušuje usnesení Rady Karlovarského kraje pod č. 508/07/04 ze dne 1.7.2004 ve znění:

	Schvaluje zřízení věcného břemene na p. p. č. 966/11, k. ú. Mariánské Lázně, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, za účelem provedení pokládky kabelu VN       – 22 kV mezi trafostanicemi „Měnírna“ a „Hotelová škola“. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu, vypočítanou podle ustanovení § 18 zákona č. 151/97 Sb., 
o oceňování majetku.
Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Hotelovou školou Mariánské Lázně, IČ 00077119  (jako budoucím povinným na straně jedné) a Dopravním podnikem Mariánské Lázně, a.s., IČ 61058238 (jako budoucím oprávněným na straně druhé).

Pověřuje ředitele Hotelové školy Mariánské Lázně, ing. Jiřího Chuma podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene.

Termín kontroly: 18.1.2007

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



26. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje obci Královské Poříčí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  876/12/06

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje podle přiloženého seznamu,v celkové pořizovací hodnotě 439.194,30 Kč, který je ve správě Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, jako nástupnické příspěvkové organizace Střední průmyslové školy, středního odborného učiliště stavebního a Učiliště Královské Poříčí, Obci Královské Poříčí. Darování formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a Obcí Královské Poříčí

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje, podle přiloženého seznamu, který byl ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslové školy, středního odborného učiliště stavebního a Učiliště Královské Poříčí (nástupnická organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov) Obci Královské Poříčí. Darování formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a Obcí Královské Poříčí.

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov,  PaedDr. Josefu Novotnému, uzavřít s Obcí Královské Poříčí darovací smlouvu

Termín kontroly: 8.3.2007

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické 	     	       Sokolov



27. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Odborné učiliště Horní Slavkov - soustruh hrotový

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  877/12/06

- schvaluje prodej movitého majetku – hrotového soustruhu SU 32, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Odborným učilištěm Horní Slavkov (jako prodávající na straně jedné) a panem Pavlem Valentou, podnikatelem pod obchodním jménem Kovoobrábění Valenta Pavel, ul. Sportovní 551, Loket, (jako kupujícím na straně druhé) za celkovou částku 11.439,- Kč a tím převádí předmětný movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku pana Pavla Valenty 
s tím, že finanční prostředky zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Ing. Petru Čavojskému uzavřít kupní smlouvu

Termín kontroly: 1.2.2007

Zodpovídá: Ing. Petru Čavojský, ředitel Odborného učiliště Horní Slavkov



28. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje - odvalovací frézka OFE-22, ve správě 	Střední průmyslové školy Loket

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  878/12/06

- schvaluje prodej movitého majetku – odvalovací frézky OFE-22, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední průmyslovou školou Loket (jako prodávající na straně jedné) a panem Stanislavem Svobodou, sídlo Nejdecká 570, Chodov (jako kupujícím na straně druhé) za celkovou částku 111.200,- Kč a tím převádí předmětný movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku pana Stanislava Svobody s tím, že finanční prostředky zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket, Ing. Daně Krulišové uzavřít kupní smlouvu

Termín kontroly:  18.1.2007

Zodpovídá: Ing. Dana Krulišová, ředitelka SPŠ Loket



29. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje -  část pozemkové parcely 
č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  879/12/06

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 3179/12 o výměře 6 m2 , která byla oddělena geometrickým plánem č. 473-25/2006 z původní pozemkové parcely č. 3179/12 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. 807/2, vše v k.ú. a obci Bečov nad Teplou, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a panem Miroslavem Dobiášem, trvale bytem  Fučíkova 272, PSČ 364 61 Teplá (jako kupující na straně druhé), za cenu 51,66 Kč/m2, tj. 310,-Kč (slovy: třistadesetkorunčeských)  a cenu znaleckého posudku ve výši 2.100,- Kč vyhotoveného znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí paní Helenou Přibilovou tj. celkem 2.410,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistadeset korun českých), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 8.1.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Miroslava Dobiáše.

- 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: 8.3.2007

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



30. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti se sloučením příspěvkových organizací - Krajského muzea Karlovy Vary, Krajského muzea Sokolov a Krajského muzea Cheb

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



31. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007 - nové znění

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  880/12/06

- schvaluje předložené nové znění Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů včetně jejich příloh, které jsou  nedílnou součástí pravidel – formuláře žádosti, smlouvy o poskytnutí příspěvku, informační tabulky a závěrečného vyúčtování - s platností od 1. 1. 2007 

- ruší usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 672/09/05 ze dne 7. a 8. 9. 2005, kterým byla schválena Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů.

Termín kontroly: 18.1.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 



32. Uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinností příjemců příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2005

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  881/12/06

- ukládá v souladu s čl. VI. odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2005 za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti příjemců smluvní pokuty v celkové výši 1100,- Kč (slovy: jedentisícjednostokorunčeských), a to:

Č.
příjemce
Smlouva č…. ze dne….
Porušení
Výše smluvní pokuty
Ad 1.
Libuše Rudolfová 
č. D 785/2005 ze dne 16. 8. 2005 
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
100,- Kč
Ad 2.
Miroslav Stejskal 
č. D 744/2005 ze dne 11. 8. 2005
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
100,- Kč
Ad 3. 
Obec Podhradí 
č. D 660/2005ze dne 25. 7. 2005
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
0,- Kč
Ad 4. 
Ing. Jiří Tetzeli 
č. D 775/2005 ze dne 16. 8. 2005
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 0,- Kč
Ad 5. 
Obec Křižovatka 
č. D 820/2005 ze dne 6. 9. 2005 
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 0,- Kč
Ad 6. 
Obec Andělská Hora 
č. D 889/2005 ze dne 20. 10. 2005
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 400,- Kč
Ad 7. 
Obec Bochov 
č. D 880/2005 ze dne 13. 10. 2005
příjemce porušil čl.IV. bod 8 smlouvy 
 500,- Kč

 
Termín kontroly plnění usnesení: 18.1.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 


33. Vzdání se funkce ředitele Krajského muzea Sokolov, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  882/12/06

- bere na vědomí vzdání se funkce ředitele Krajské muzeum Sokolov, příspěvkové organizace, 
Ing. Pavla Berana dnem 31.12.2006

- pověřuje paní Jitku Petránkovou zastupováním ředitele Krajské muzeum Sokolov, příspěvkové organizace, s účinností od 1.1.2007
Termín kontroly: 1.2.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

34. Snížení kapacity Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Lubech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  883/12/06

- souhlasí  se snížením kapacity Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Lubech na 43 lůžek  od  1.1.2007
Termín kontroly: 22.3.2007
Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



35. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Nákup sanitního vozidla RZP v provedení RLP pro přepravu novorozenců Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  884/12/06

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Nákup sanitního vozidla RZP v provedení RLP pro přepravu novorozenců Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče S. & W. Automobily s.r.o., Daimlerova 202, 362 11 Jenišov, s nabídkovou cenou 3.919.573,- Kč včetně DPH

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnické záchranné služby KK MUDr. Ivo Tukinského podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže S. & W. Automobily s.r.o., Daimlerova 202, 362 11 Jenišov, s nabídkovou cenou 3.919.573,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže „Nákup sanitního vozidla RZP v provedení RLP pro přepravu novorozenců Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ s nabídkovou cenou 3.919.573,- Kč včetně DPH  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení
Termín kontroly: 5.4.2007
Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 



36. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Nákup sanitního vozidla RZP v provedení RLP Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  885/12/06

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Nákup sanitního vozidla RZP v provedení RLP Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče S. & W. Automobily s.r.o., Daimlerova 202, 362 11 Jenišov, 
s nabídkovou cenou 3.535.271,- Kč včetně DPH

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Územní zdravotnické záchranné služby KK MUDr. Ivo Tukinského podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže S. & W. Automobily s.r.o., Daimlerova 202, 362 11 Jenišov, s nabídkovou cenou 3.535.271,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže „Nákup sanitního vozidla RZP v provedení RLP Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ s nabídkovou cenou 3.535.271,- Kč včetně DPH  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení
Termín kontroly: 5.4.2007
Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 



37. Informace o žádosti občanského sdružení Dar života

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  886/12/06

- bere na vědomí informaci o žádosti občanského sdružení Dar života
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřený k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví



38. Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Mostek pro výhradní ložisko jílů Děvín“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  887/12/06

- projednala  dokumentaci vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Mostek pro výhradní ložisko jílů Děvín“, oznamovatele Sedlecký kaolin a.s., a vydává toto vyjádření: 
V rámci samostatné působnosti se kraj vyjadřuje dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší v jeho územní působnosti. Vzhledem k umístění dobývacího prostoru nepředpokládáme významný vliv na čistotu ovzduší v  územní působnosti kraje.
Při výjezdu aut z areálu ložiska musí být zajištěno čištění automobilů, aby nedocházelo k znečišťování komunikací, v případě znečištění komunikace musí být zajištěno její následné očištění. 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



39. Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  888/12/06

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 500.000,- Kč Regionální agrární komoře kraje Karlovy Vary na provoz Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnout finanční dar Regionální agrární komoře kraje Karlovy Vary na provoz Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Karlovarského kraje

- schvaluje návrh darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Regionální agrární komorou kraje Karlovy Vary
Termín kontroly: 22.3.2007
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká , vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



40. Vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně a vyhlášení konkursního řízení na obsazení této funkce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  889/12/06

- bere na vědomí oznámení Mgr. Jaroslava Smazala o vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně dnem 30. listopadu 2006 s tím, že do doby jmenování nového ředitele školy vykonává práva a povinnosti vyplývající z této funkce zástupce ředitele, který jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu 

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně  

- schvaluje text oznámení o konání konkursního řízení dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené se vzdáním se Mgr. Jaroslava Smazala funkce ředitele příspěvkové organizace a s přípravou a organizací konkursního řízení 

Termín kontroly:  1.2.2007

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



41. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov a stanovení jejího platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  890/12/06

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov dle přílohy zprávy

- jmenuje Mgr. Hanu Jandíkovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov s účinností od 1. ledna 2007 s tím, že pracovní úvazek činí 0,1 stanovené týdenní pracovní doby 

- stanovuje plat Mgr. Haně Jandíkové dle platového výměru v příloze zprávy
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Mgr. Hany Jandíkové do funkce ředitelky příspěvkové organizace a stanovením jejího platu

Termín kontroly:  18.1.2007

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



42. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a poskytnutí odměn jejich ředitelům 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  891/12/06

- projednala Zprávu o činnosti příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem dle přílohy zprávy

- schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem za výsledky práce v oblasti vzdělávání 
a výchovy ve školním roce 2005/2006 ve výši dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s poskytnutím odměn

Termín kontroly:  18.1.2007

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



43. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci v projektu „Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace“ uzavřená mezi Karlovarským krajem a Západočeskou univerzitou v Plzni

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  892/12/06

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci v projektu „Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace“ mezi Karlovarským krajem a Západočeskou univerzitou v Plzni dle přílohy zprávy  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi
 
Termín kontroly:  18.1.2007

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



44 a) Prominutí penále dopravci Jaroslavu Havlíčkovi

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  893/12/06

- schvaluje v souladu s čl. V. odst. 3 pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 05/2003 pro uplatňování úroku z prodlení, poplatku z prodlení a smluvní pokuty vůči dlužníkům Karlovarského kraje a v souladu s ustanovením §59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), prominutí penále z neoprávněně použitých finančních prostředků určených k úhradě prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje a promíjí dopravci Jaroslavu Havlíčkovi penále ve výši 50.855,- Kč vypočítaného z uloženého odvodu do rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 251.857,61 Kč, dle návrhu

Termín kontroly: 1.2.2007

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



44 b) Změna člena redakční rady měsíčníku Karlovarský kraj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  894/12/06

- odvolává  Ing. Wernera Hauptmanna  z pozice člena redakční rady měsíčníku Karlovarský kraj 

- jmenuje Ing. Lydii Stráskou do pozice člena redakční rady měsíčníku Karlovarský kraj 
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana



44 c) Návrh na jmenování statutárního zástupce ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace                                     

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  895/12/06

- souhlasí s návrhem ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje jmenovat dnem 1.1.2007 JUDr. Josefa Krále výkonem pozice statutárního zástupce ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace                                  
Termín kontroly: 18.1.2007 
Zodpovídá:      Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu  			Karlovarského kraje



44 d) Podpora základního uměleckého školství v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  896/12/06

- souhlasí s podporou rozvoje činnosti Krajské umělecké rady základních uměleckých škol  

- schvaluje  úhradu výdajů za zřízení domény Krajské umělecké rady základních uměleckých škol na DNS serveru (systém doménových jmen) ve výši cca 1 200,-- Kč 

- ukládá odboru  ekonomickému uhradit vystavenou fakturu za zřízení domény
Termín kontroly: 18.1.2007 	
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu



44 e) Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Územní záchranné zdravotní služby – havarovaná sanitka Mercedes

Rada Karlovarského kraje nepřijala žádné usnesení.


44 f) Výkon působnosti valné hromady ÚSKK, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  897/12/06

- zrušuje své usnesení č. RK 746/11/06 ze dne 3.11.2006


- projednala jako jediný akcionář v působnosti valné hromady obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ: 264 02 068, se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1197 (dále jen „ÚSKK, a.s.“) písemnou zprávu představenstva společnosti ÚSKK, a.s. ze dne 7. 12. 2006 sepsanou ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), která byla předsedou představenstva společnosti ÚSKK, a.s. panem Ing. Martinem Leichterem při zasedání Rady Karlovarského kraje hlasitě přečtena


- schválila jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových akcií v následujícím rozsahu a za stanovení těchto podmínek:
Základní kapitál se zvyšuje o částku 13 000 000,00 Kč (slovy: 13 miliónů korun českých).
	Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem, a to nepeněžitým vkladem (dále jen „nepeněžitý vklad“) jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s., kterým je Karlovarský kraj, IČ: 708 91 168, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, PSČ 360 01 (dále jen „Karlovarský kraj“). Nepeněžitým vkladem je soubor   hmotného majetku tak, jak byl tento nepeněžitý vklad popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 1091 – 251//2006 ze dne 7. 12. 2006 vypracovaném znaleckým ústavem Consulting České spořitelny, a.s., IČ: 630 79 798, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1632/180, PSČ 130 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 3223 (dále jen „znalecký ústav“), který byl ustanoven pro účely ocenění nepeněžitého vkladu pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni čj. 46Nc 911/2006-11 ze dne 
29. 11. 2006. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým ústavem na částku 13 392 977,00 Kč (slovy: třináct miliónů tři sta devadesát dva tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých).
	Akcie musí být upsány do 30 (slovy: třiceti) dnů co bude toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií je adresa sídla společnosti ÚSKK, a.s. Nepeněžitý vklad musí být splacen v místě sídla společnosti ÚSKK, a.s. do 3 (slovy: třech) měsíců od upsání akcií jediným akcionářem, kterým je Karlovarský kraj.
Nepeněžitý vklad bude upsán 13 (slovy: třinácti) kusy akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,00 Kč (slovy: jeden milión korun českých). Všechny tyto akcie budou podle druhu kmenové, v listinné podobě a ve formě na jméno. Nová emise akcií bude vydána jako hromadná listina, a to tak, že dosavadní hromadná listina nahrazující 261 (slovy: dvě stě šedesát jedna) kusů kmenových akcií bude vyměněna za novou hromadnou listinu, která bude nahrazovat všech 274 (slovy: dvě stě sedmdesát čtyři) kusů kmenových akcií. Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá zajistit provedení výměny hromadných listin za podmínek stanovených v ustanovení § 209 odst. 4 a § 214 ObchZ (per analogiam). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude společnost povinna vyplatit upisovateli.
Poskytnutí nepeněžitého vkladu bylo schváleno ze strany Zastupitelstva Karlovarského kraje ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a to usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 166/09/06 přijatým na 7. řádném jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se konalo dne 21. 09. 2006.
Představenstvu společnosti ÚSKK, a.s. se ukládá podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. o zvýšení základního kapitálu do 30 (slovy: třiceti) dnů od okamžiku vyhotovení písemného rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ.

- bere na vědomí ukončení prvního funkčního období členů dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. ke dni 31.12.2006, a to : 
Ing. Jiřího Červenky
Ing. Jiřího Behenského
 
- rozhoduje o volbě 2 členů dozorčí rady obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.,  a to : 
Ing. Jiřího Červenky
Ing. Jiřího Behenského 
                    
- rozhoduje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a § 59 odst.1 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů o stanovení kritérií a podmínek pro poskytování pohyblivých odměn pro jednotlivé členy představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. v roce 2007 dle předloženého návrhu.
        
- pověřuje 1. náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jana Zborníka,  podpisem písemných vyhotovení výše uvedených rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ÚSKK, a.s. ve smyslu ustanovení § 190 odst. 1 ObchZ a podpisem smlouvy o úpisu akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ, na základě níž dojde k provedení nepeněžitého vkladu na základní kapitál obchodní společnosti ÚSKK, a.s.

- ukládá předsedovi představenstva, Ing. Martinovi Leichterovi, předat hromadnou listinu akcií  hejtmanovi Karlovarského kraje k uložení do trezoru, a to formou výměny

Zodpovídá: 	Ing. Martin Leichter, předseda představenstva
		Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
		pan Martin Čedík, člen představenstva
		pan Milan Polák, člen představenstva



44 g) Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje ve správě Základní umělecké školy A. Dvořáka Karlovy Vary – pianina, klavír
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  898/12/06

- schvaluje prodej movitého majetku:

a)  pianina zn. Scholze 120;  pianina zn. Thomas Mann co.140 a klavíru zn. Petrov, křídlo 160 V, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Základní uměleckou školou A. Dvořáka Karlovy Vary (jako prodávajícím na straně jedné) a panem Jiřím Vovsem, podnikajícím pod obchodním jménem PIANO - VOVES, ul. Manětínská 71, 323 00 Plzeň, (jako kupujícím na straně druhé) za celkovou částku 18.000,- Kč a tím převádí předmětný movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku pana Jiřího Vovsa

b) pianina zn. Brož 140 formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Základní uměleckou školou A. Dvořáka Karlovy Vary (jako prodávajícím na straně jedné) a paní Kristinou Mauleovou, bytem Na Výšině 414, Bečov n. Teplou (jako kupující na straně druhé) za celkovou částku 6.000,- Kč a tím převádí předmětný movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku paní Kristiny Mauleové

c)  pianina A. Forster, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Základní uměleckou školou A. Dvořáka Karlovy Vary (jako prodávajícím na straně jedné) a paní Ivou Maškovou, bytem Západní 1738/17, Karlovy Vary, (jako kupující na straně druhé) za celkovou částku 13.000,- Kč a tím převádí předmětný movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku paní Ivy Maškové

- souhlasí s tím, že finanční prostředky z uskutečněného prodeje movitého majetku v celkové částce 37.000,- Kč zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Mgr. Václav Richterovi, uzavřít kupní smlouvy

Termín kontroly: 1.2.2007

Zodpovídá: Mgr. Václav Richter, ředitel Základní umělecká škola A. Dvořáka Karlovy Vary


44 h) 	Poskytnutí příspěvku pro MAS Sokolovsko

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  899/12/06

- souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 100.000,- Kč pro Místní akční skupinu Sokolovsko o.p.s. na Program rozvoje venkova v mikroregionu Sokolov – východ s využitím komunitního plánování

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnout příspěvek ve výši 100.000,- Kč pro Místní akční skupinu Sokolovsko o.p.s. na Program rozvoje venkova v mikroregionu Sokolov – východ s využitím komunitního plánování

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje
Termín kontroly: 22.3.2007
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


44 i)	Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva průjezdu přes pozemkové parcely 
č. 2422/5 a č. 1792/1 ve prospěch MUDr. Jána Cabadaje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  900/12/06

- neschvaluje zřízení věcného břemene práva průjezdu přes pozemkové parcely č. 2422/5 a č. 1792/1 v k.ú. Cheb, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, ve prospěch MUDr. Jána Cabadaje

- nesouhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako povinným z věcného břemene na straně jedné) a MUDr. Jánem Cabadajem (jako oprávněným z věcného břemene na straně druhé)
Termín kontroly: 14.6.2007

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






