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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 24. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. června 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 10:55 hodin 


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

usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.6.2007		RK  371/06/07
2.	Poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém 		RK  372/06/07
Karlovarského kraje v roce 2007
3.	Návrh na rozdělení investičního a neinvestičního příspěvku jednotkám sborů 	RK  373/06/07
dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje – výdaje na  obnovu 
požární techniky, věcné vybavení, odbornou přípravu a k uhrazení nákladů 
jednotek spojených se zásahy mimo jejich územní obvod
4.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP - opatření 1.1, 3.2, 4.1.2 	RK  374/06/07
–  úprava výše grantů 
5.	Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad 		RK  375/06/07
– nominace členů Monitorovacího výboru	
6.	Partnerství pro budoucnost							RK  376/06/07
7.	Program obnovy venkova pro rok 2007 – změna v realizované akci		RK  377/06/07
8.	Žádosti o poskytnutí příspěvku na projektovou přípravu projektu Cyklostezka 	RK  378/06/07
Ohře v roce 2007
9.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2007 		RK  379/06/07
10.	Soutěž Vesnice roku 2007 - krajské kolo 						RK  380/06/07
11.	Dopravní terminály Karlovarského kraje						RK  381/06/07
12.	Změna v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně 	RK  382/06/07
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního 
rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo - Vojkovice	
13.	Uzavření dodatků ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní 	RK  383/06/07
drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s.
14.	Žádost autobusového dopravce zajišťujícího závazek veřejné služby o prominutí 	RK  384/06/07
smluvní pokuty
15.	Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování 	RK  385/06/07
v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích  
v německo – českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice 
mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti 
Silničního stavebního úřadu Zwickau
16.	Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 		RK  386/06/07
dopravní infrastruktury na rok 2007
17.	Zajištění finančního krytí jmenovitých investičních akcí na silnicích II. a III. třídy 	RK  387/06/07
v Karlovarském kraji určených k realizaci v roce 2007
18.	Změna „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti 	RK  388/06/07
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ na základě žádostí města 
Bochov a obce Odrava
19.	Rozpočtové změny								RK  389/06/07
20.	Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 		RK  390/06/07
investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace 
Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku
21.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace 			RK  391/06/07
Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
22.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 21.6.2007 		RK  392/06/07
23.	Zvýšení účetní hodnoty stavby mostu ev.č. 22125 - 2 Vojkovice a bezúplatné	RK  393/06/07 
nabytí opěrných zdí realizovaných v rámci stavby „Silnice II/230 
Bečov - Mnichov, opěrné zdi, III. stavba“ do majetku Karlovarského kraje
24.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	RK  394/06/07
parcely v k.ú. Tatrovice
25.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	RK  395/06/07
parcely č. 2422/8 a 2422/10 v k.ú. Cheb
26.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	RK  396/06/07
parcely č. 1383/2 a 1383/3 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
27.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební 		RK  397/06/07
parcely č. 27 a pozemkové parcely č. 48/2, vše v k.ú. Chlum u Novosedel 
28.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  398/06/07
– části pozemkové parcely č. 989 v k.ú. Tatrovice
29.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  399/06/07
– pozemkové parcely včetně stavby komunikace v k.ú. Cheb, Střížov u Chebu 
a Slatina u Františkových Lázní
30.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  400/06/07
do majetku Města Cheb a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Cheb 
do majetku Karlovarského kraje
31.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  401/06/07
do majetku Města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
Města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje
32.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  402/06/07
parcely č. 258/20 v k.ú. Hradiště u Chebu
33.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  403/06/07
parcely č. 4455/1 v k.ú. Žlutice
34.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – budova lékárny 	RK  404/06/07
č.p. 485 v k.ú. Cheb
35.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1 v k.ú. Chlum 	staženo
u Novosedel 
36.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK  405/06/07
– nemovitosti v k.ú. Stará Role
37.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK  406/06/07
– objekt č.p. 523, Baltazara Neumanna 1, Cheb
38.	Předání některých nemovitostí do správy příspěvkové organizace Galerie umění 	RK  407/06/07
Karlovy Vary
39.	Schválení dodatečných příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti 	RK  408/06/07
kultury
40.	Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje od umělecké 	RK  409/06/07
agentury Roman Kořán - agentura AROKO
41.	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o kofinancování projektu Společného regionálního 	RK  410/06/07
operačního programu
42.	Smlouva o dílo na akci „Kroky slavných v regionu Karlovarském”		RK  411/06/07
43.	Dodatek č. 4 ZL - změna přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace 	RK  412/06/07
Galerie umění Karlovy Vary
44.	Příloha č. 1 zřizovací listiny Krajského muzea Karlovarského Kraje – vymezení 	RK  413/06/07
majetku organizace
45.	Poskytnutí příspěvků  v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK  414/06/07
rezervací a městských památkových zón 2007 - II. etapa
46.	Jmenování ředitele Okresního ústavu sociálních služeb, příspěvkové organizace 	RK  415/06/07
a stanovení jeho platu
47.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO k podpoře aktivit v oblasti 	RK  416/06/07
začleňování seniorů do společnosti 	
48.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Zajištění celodenního stravování 	RK  417/06/07
klientů a zaměstnanců Domova pro seniory v Chebu, Dragounská ul. 
49.	Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 	RK  418/06/07
„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem„ na akci: 
„Nákup zdravotnického vybavení a kompletaci pomůcek v Léčebně dlouhodobě 
nemocných“
50.	Informace o kongresu Gerontologické dny Karlovy Vary				RK  419/06/07
51.	„Čerpací stanice pohonných hmot Skalná“ - vyjádření podle § 6 odst. 4 zákona 	RK  420/06/07
č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí
52.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK  421/06/07
53.	Vyjádření k oznámení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I 	RK  422/06/07
a následná těžba výhradního ložiska Jimlíkov - sever“
54.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím 		RK  423/06/07
vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským krajem 
na financování schválených dvouletých projektů v rámci SIPVZ v roce 2006
55.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007	RK  424/06/07
56.	Změna pracovních úvazků a určení platů ředitelky příspěvkových organizací 	RK  425/06/07
Střední škola živnostenská Sokolov a Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří
57.	Odvolání ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední 	RK  426/06/07
odborné učiliště hudebních nástrojů, Kraslice, Kpt. Jaroše 1843, a ředitelky 
příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální 
Sokolov a poskytnutí odměn ředitelům, kteří končí své působení ve funkci
58.	Zřízení přípravných tříd základních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové 	RK  427/06/07
organizace zřizované Karlovarským krajem
59.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	RK  428/06/07
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a změny v údajích 
vedených v rejstříku škol a školských zařízení
60.	Změny platů ředitelů příspěvkových organizací Střední odborné učiliště 		RK  429/06/07
stravování a služeb Karlovy Vary a Střední odborné učiliště Toužim
61.	a) Příspěvky Asociaci krajů ČR							RK  430/06/07
	b) Projekt Partnerství pro budoucnost 2						RK  431/06/07
	c) Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - budova 	RK  432/06/07
    č.p. 1543 na st.p.č. 1684, vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Aš
	d) Uzavření nájemní smlouvy v restitučním objektu v k.ú. Velichov		RK  433/06/07
	e) Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  434/06/07
    do majetku Města Ostrov a záměr bezúplatného nabytí nemovitostí v majetku 
    Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje
	f) Dodatečné schválení poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK  435/06/07
     k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2007
	g) Poskytnutí prostředků na spolufinancování projektu pro dlouhodobé zlepšení 	RK  436/06/07
     kvality vody v Novorolském rybníku


                                              










         
	  Ing. Jan Zborník v. r.     	    	                               Mgr. Ellen Volavková v. r.
 1. náměstek hejtmana						ověřovatel
  Karlovarského kraje
































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého
- Mgr. Ellen Volavkovou


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 61a)	- Příspěvky Asociaci krajů ČR
bod č. 61b)	- Projekt Partnerství pro budoucnost 2
bod č. 61c)	- Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - budova č.p. 1543 
na st.p.č. 1684, vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Aš
bod č. 61d)	- Uzavření nájemní smlouvy v restitučním objektu v k.ú. Velichov
bod č. 61e)	- Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov a záměr bezúplatného nabytí nemovitostí v majetku Města Ostrov 
do majetku Karlovarského kraje
bod č. 61f)	- Dodatečné schválení poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2007
bod č. 61g)	- Poskytnutí prostředků na spolufinancování projektu pro dlouhodobé zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku

Stažení:
bodu č. 35)	- Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1 v k.ú. Chlum 
u Novosedel


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.6.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  371/06/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.6.2007

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  372/06/07

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje:

		- Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši 1.191.000,- Kč
		
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku 
pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje dle specifikace v č. j. HSKV- 20/IZS-2007

Termín kontroly:  26.7.2007 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


3. Návrh na rozdělení investičního a neinvestičního příspěvku jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje – výdaje na  obnovu požární techniky, věcné vybavení, odbornou přípravu a k uhrazení nákladů jednotek spojených se zásahy mimo jejich územní obvod

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  373/06/07

- 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 4 402 147,52 Kč, z toho 2 625 581,-- Kč investiční prostředky a 1 776 566,52 Kč neinvestiční prostředky
             
Termín kontroly:  26.7.2007 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 


4. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP - opatření 1.1, 3.2, 4.1.2 –  úprava výše grantů 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  374/06/07

- souhlasí  a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje doplnit ve smyslu důvodové zprávy text „Souhlasí s navýšením výše grantů žadatelům, kterým byla přidělena podpora v krácené výši a následně náhradním akcím v případě „odstoupení, krácení, vyřazení akcí či zániku žadatele“ v usneseních 
č. ZK 45/03/07, č. ZK 155/09/06, č. ZK 77/04/07

- schvaluje vzorové dodatky smluv o poskytnutí grantu pro opatření 1.1, 3.2 a 4.1.2 dle návrhu 

- schvaluje uzavření dodatků smluv o poskytnutí grantu u konečných uživatelů dle návrhů uvedených v důvodové zprávě

Termín kontroly:  6.9.2007

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


5. Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad – nominace členů Monitorovacího výboru

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  375/06/07

- jmenuje tyto členy Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad: 

	Mgr. Ellen Volavková, uvolněná členka zastupitelstva
	Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


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


6. Partnerství pro budoucnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  376/06/07

- souhlasí s 

	předloženým návrhem Smlouvou o partnerství – manažer pro EU, v  rámci projektu Partnerství   pro budoucnost s Městem Karlovy Vary


	předloženým návrhem dodatku č. 5 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o.p.s. v rámci projektu Partnerství pro budoucnost 


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

-  předložený návrh Smlouvy o partnerství – manažer EU v rámci projektu Partnerství pro budoucnost s Městem Karlovy Vary

	předložený návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s      Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o.p.s. v rámci projektu Partnerství pro budoucnost  


Termín kontroly: 12.7.2007

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 
                     Karlovarského kraje, p. o. 


7. Program obnovy venkova pro rok 2007 – změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  377/06/07

- souhlasí s dodatkem ke smlouvě č. D 384/2007

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dodatek ke smlouvě č. D 384/2007

Termín kontroly: 26.7.2007 

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


8. Žádosti o poskytnutí příspěvku na projektovou přípravu projektu Cyklostezka Ohře v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  378/06/07

- souhlasí s finančními příspěvky ve výši 226 162,- Kč pro Město Cheb, 275 230,- Kč pro Město Sokolov, 250 750,- Kč pro Město Loket, 387 940,- Kč pro Město Karlovy Vary určenými na projektovou přípravu žádosti projektu Cyklostezka Ohře a Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení finanční příspěvky ve výši 226 162,- Kč pro Město Cheb, 275 230,- Kč pro Město Sokolov, 295 000,- Kč pro Město Loket, 387 940,- Kč 
pro Město Karlovy Vary určené na projektovou přípravu žádosti projektu Cyklostezka Ohře a Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu
 
Termín kontroly: 6.12.2007 

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace  


9. Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2007 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  379/06/07

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro Svazek obcí Svatavka ve výši  200 000,- Kč,  Město Teplá ve výši 1 000 000,- Kč, Město Nová Role ve výši 239 569,- Kč, Sdružení Krušné hory - Západ ve výši 113 000,- Kč, Městu Mariánské Lázně ve výši  75 000,- Kč a Městu Aš ve výši 169 000,- Kč na podporu rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu

Termín kontroly:  9.8.2007

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


10. Soutěž Vesnice roku 2007 - krajské kolo 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  380/06/07

- bere na vědomí informace o soutěži „Vesnice roku 2007“ v Karlovarském kraji  

- souhlasí s  poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje pro oceněné obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže „Vesnice roku 2007“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních odměn oceněným obcím:

	obec Královské Poříčí -  vítěz krajského kola  				50 000,- Kč
	obec Dasnice - diplom za vzorné vedení obecní knihovny 		             20 000,- Kč
	obec Dasnice - diplom za vzorné vedení kroniky 			             20 000,- Kč
	obec Nové Hamry - mimořádné ocenění – „Za uchování venkovského rázu 
obce a vytváření podmínek pro turistiku“		                                       30 000,- Kč
	obec Vintířov - objev roku 							30 000,- Kč


Termín kontroly: 13.9.2007

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


11. Dopravní terminály Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  381/06/07

- bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ s předpokládaným spolufinancováním nákladů na realizaci ve výši do 15% nákladů, tj. cca 30 mil. Kč z prostředků Karlovarského kraje a partnerů projektu

- schvaluje úlohu Karlovarského kraje jako koordinátora a předkladatele projektu a úlohu Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové 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 „Dopravní terminály Karlovarského kraje“ 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 na tyto vybrané terminály – Chodov, Mariánské Lázně a Sokolov

Termín kontroly: 13.9.2007

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


12. Změna v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo - Vojkovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  382/06/07

- souhlasí s níže uvedenou změnou v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo. Dotace pro obec Vojkovice na Změnu Územního plánu v souvislosti s projektem páteřní cyklostezky Ohře je navýšena o částku 12.840,-- Kč na celkovou částku 42.840,-- Kč.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou úpravu ke schválení 

Termín kontroly: 12.7.2007

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





13. Uzavření dodatků ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  383/06/07

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. 205/2006 a dodatku č. 2 ke smlouvě ev.č. 151/2006 
o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravcem České dráhy, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 12.7.2007

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


14. Žádost autobusového dopravce zajišťujícího závazek veřejné služby o prominutí smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  384/06/07

- 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 smluvní pokuty stanovené smlouvou za porušení ustanovení odst. 1 článku V. „Další práva a povinnosti dopravce“ smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, tj. za nedodržení povinnosti dopravce provozovat po celou dobu platnosti smlouvy veřejnou osobní dopravu linek, resp. spojů uvedených v příloze č. 1 smlouvy, a to dopravními prostředky, které budou zahrnuty v dlouhodobém majetku dopravce nebo budou dopravcem užívány na základě leasingové smlouvy uzavřené s leasingovou společností, a promíjí autobusovému dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč. 

Termín kontroly: 9.8.2007

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


15. Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích  v německo – českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti Silničního stavebního úřadu Zwickau

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  385/06/07

- souhlasí s uzavřením Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích v německo – českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti Silničního stavebního úřadu Zwickau

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích v německo – českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti Silničního stavebního úřadu Zwickau

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., realizovat všechny kroky nutné k podání projektových žádostí a k získání a zajištění dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie dle schváleného Kooperačního ujednání a pověřit jej podpisem těchto dokumentů

Termín kontroly: 13.9.2007

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


16. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  386/06/07

- souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 35P/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 a souhlasí s přijetím ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci akcí dle přílohy č. 1 a dle přílohy č. 2 předloženého návrhu smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit s uzavřením Smlouvy č. 35P/2007 
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 a schválit přijetí ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci akcí 
dle přílohy č. 1 a dle přílohy č. 2 předloženého návrhu smlouvy

- souhlasí s přijetím ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků 
do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci akcí dle přílohy č. 3 předloženého návrhu smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit přijetí ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci akcí dle přílohy č. 3 přiloženého návrhu smlouvy

Termín kontroly: 6.9.2007

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


17. Zajištění finančního krytí jmenovitých investičních akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  387/06/07

- souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1796/04/LCD, kterým bude zajištěno finanční krytí jmenovitých investičních akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji nebo jejich částí, určených k realizaci v roce 2007 v předloženém znění

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru 
č. 1796/04/LCD, kterým bude zajištěno finanční krytí  jmenovitých investičních akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji nebo jejich částí, určených k realizaci v roce 2007 v předloženém znění, uložit řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření tohoto dodatku a pověřit jej jeho podpisem

Termín kontroly: 9.8.2007

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


18. Změna „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ na základě žádostí města Bochov a obce Odrava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  388/06/07

- schvaluje změny „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ pod bodem 1 s účinností od 10.6.2007 a pod bodem 
2 s účinností od 1.9.2007 dle návrhu

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

Termín kontroly: 4.10.2007

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


19. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  389/06/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 100/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 143.529,63 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 (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 101/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 617.301,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na financování grantového projektu „Vzdělávání ICT koordinátorů a Centrum E-Learningu“

Rozpočtovou změnu  č.  102/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční prostředky ve výši ± 228.100,-- Kč. Finanční prostředky budou použity 
pro externího dodavatele, který pro odbor zdravotnictví provádí poradenské a konzultační služby
 při optimalizaci řízení zdravotnických systémů a přípravu koncepčních a analytických projektů v oblasti zdravotní péče.

Rozpočtovou změnu č. 103/2007
- snížení financování z Fondu kroky slavných v regionu Karlovarském ve výši 38.320,15 Kč, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky byly určeny k realizaci projektu Karlovarského kraje Kroky slavných v regionu Karlovarském schváleného k financování v 1. kole výzvy grantového schématu Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty, podopatření 4.1.2 SROP. 

Rozpočtovou změnu č. 104/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 621.802,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru z investičního na neinvestiční u finančních prostředků určených v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek obcím Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov na akci „Vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů“.

Rozpočtovou změnu č. 105/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 60.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Základní dokumentace a identifikace současného stavu tradiční lidové kultury v Karlovarském kraji“ z programu Kulturní aktivity.

Rozpočtovou změnu č. 106/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce Karlovy Vary ve výši 10.800,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary  na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřených smluv

Rozpočtovou změnu č.  107/2007
- 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. 108/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 231.107,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary na financování grantového projektu  „Vitruvius – kursy, rozšíření odborného profilu technických profesí“

Rozpočtovou změnu č. 109/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.708.472,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v Karlovarském kraji pro školy a školská zařízení zřizované obcemi Karlovarského kraje v částce 2.457.997,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy) a pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu Svahová, Karlovy Vary v částce 250.475,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 110/2007
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 20.194.055,-- Kč na výdaje odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky ve formě příspěvků jsou určeny k zajištění výdajů na akce grantového schématu Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji, opatření 3.2 SROP – schválené v 1. a 2. kole výzvy (rozpis poskytovaných příspěvků/grantů 
je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 111/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 410.126,-- 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 grantového projektu „Sociální výchova a předprofesní příprava žáků základní školy praktické a základní školy speciální“

Rozpočtovou změnu č. 112/2007
- zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií ve výši 6.000.000,-- Kč a přesun finančních  prostředků ve výši ± 6.000.000,-- Kč z rezervy odboru životního prostředí a zemědělství 
do Fondu vodohospodářských havárií. Finanční prostředky budou použity k poskytnutí příspěvků 
na drobné vodohospodářské a ekologické stavby.

Rozpočtovou změnu č. 113/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Chebu celkem ve výši 11.200,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory Spáleniště v Chebu na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřené smlouvy.

Termín kontroly: 12.7.2007

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


20. Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  390/06/07

- schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 854.718,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku ve výši 854.718,-- Kč na nákup zdravotnického vybavení 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


21. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  391/06/07

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje ve výši 2.584.137,-- Kč na nákup sanitního vozidla pro přepravu pohotovostní zásoby zdravotnického materiálu pro řešení letecké nehody a jiné hromadné nehody 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


22. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 21.6.2007 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  392/06/07

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.6.2007:

A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.6.2007
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 21.6.2007	
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP 2005-2006 - podopatření 4.1.2 MSP – schválení akcí v rámci 3. kola výzvy (bude předloženo dodatečně)
6.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1, 3.2, 4.1.2 – úprava výše grantů
7.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2007
8.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
	Oprava v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo

10.	Změna v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo - Vojkovice
11.	Program obnovy venkova pro rok 2007 – změny v realizovaných akcích
12.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2007
13.	Soutěž Vesnice roku 2007 – krajské kolo
14.	Žádosti o poskytnutí příspěvku na projektovou přípravu projektu Cyklostezka Ohře v roce 2007
15.	Partnerství pro budoucnost
16.	Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy a realizace 	silničních staveb na regionálních silnicích  v německo – českých hraničních regionech v rozsahu 	společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti Silničního stavebního úřadu Zwickau
17.	Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
na rok 2007
18.	Zajištění finančního krytí jmenovitých investičních akcí na silnicích II. a III. třídy 	v Karlovarském kraji určených k realizaci v roce 2007
19.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006 
20.	Informace o dotacích ve školství v roce 2007
21.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007 
22.	Příspěvky Asociaci krajů ČR
23.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 3338 a 3339 v k.ú. Cheb
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Pomezí   nad Ohří
25. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/20913                včetně pozemkové parcely č. 556/2 v k.ú. Rájec u Černavy
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 777/1 (ZE 2224) v  k.ú. Loket
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 562/1 a 572  v  k.ú. Klášter Teplá
	Bezúplatné  nabytí  nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Tatrovice

29.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví  Karlovarského  kraje – pozemkové parcely č. 2422/8 a 2422/10 v k.ú. Cheb
30.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje –  pozemkové parcely č. 1383/2 
a 1383/3 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
31.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcely č. 27 a 	 	 pozemkové parcely č. 48/2, vše v k.ú. Chlum u Novosedel
32.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1 v k.ú. Chlum u Novosedel
	(bude předloženo dodatečně)
33.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 na st.p.č. 407/2, 	 včetně st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek (bude předloženo dodatečně)
34.	Vydání historického majetku Městu Aš Karlovarským krajem na základě žádosti Města Aš
35.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov a záměr bezúplatného nabytí nemovitostí v majetku Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje
36.	Zvýšení účetní hodnoty stavby mostu ev.č. 22125 - 2 Vojkovice a bezúplatné nabytí opěrných zdí realizovaných v rámci stavby „Silnice II/230 Bečov - Mnichov, opěrné zdi, III. stavba“ do 	majetku Karlovarského kraje
37.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2007 
38.	Smlouva o dílo na akci „Kroky slavných v regionu Karlovarském“
39.	Schválení dodatečných příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury
40.	Vzorová smlouva o zřízení věcného břemene uzavíraná pro projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“
41.	Dodatek č. 4 zřizovací listiny – změna přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary
42.	Příloha č. 1 zřizovací listiny Krajského muzea Karlovarského kraje – vymezení majetku organizace
43.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2007 – I. a II. etapa
44.	Mimořádný příspěvek na činnost K-centra Karlovy Vary občanského sdružení Světlo Kadaň
45.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Horské službě ČR, oblast Krušné hory
46.  	Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz Centra substituční terapie
47.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
48.	Poskytnutí prostředků na spolufinancování projektu pro dlouhodobé zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku
49.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
50.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kraslice
51.	Různé
           			
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


23. Zvýšení účetní hodnoty stavby mostu ev.č. 22125 - 2 Vojkovice a bezúplatné nabytí opěrných zdí realizovaných v rámci stavby „Silnice II/230 Bečov - Mnichov, opěrné zdi, III. stavba“ do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  393/06/07

- souhlasí s navýšením účetní hodnoty nemovitého majetku Karlovarského kraje (stavby mostu ev.č. 22125 – 2 Vojkovice) o 21 912 998,50 Kč, a to v souvislosti s jeho rekonstrukcí, která byla realizována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v letech 2001 až 2002 a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje toto navýšení účetní hodnoty schválit a pověřit hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dohody 
o vyvedení hodnoty stavby
 
- souhlasí s bezúplatným nabytím nemovitého majetku – opěrných zdí, realizovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v letech 2000 – 2002 v rámci stavby „Silnice II/230 Bečov – Mnichov, opěrné zdi, 
III. stavba“ v účetní hodnotě 54 905 115,20 Kč do majetku Karlovarského kraje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje tento převod schválit a pověřit hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dohody o vyvedení hodnoty stavby

Termín kontroly:  9.8.2007

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


24. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Tatrovce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  394/06/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 162/4 o výměře 9 m2 a části pozemkové parcely  č. 945/21 díl „a“ o výměře 116 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 274-30/2005 z původní pozemkové parcely č. 945/21 a označena jako její díl „a“, vše v k.ú. a obci Tatrovice, formou darovací smlouvy mezi Obcí Tatrovice, se sídlem Tatrovice 26, PSČ 357 35 Chodov, IČ 573124, zastoupenou starostou obce panem Josefem Homolkou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Obce Tatrovice do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a 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: 6.9.2007

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


25. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely 
č. 2422/8 a 2422/10 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  395/06/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2422/8 o výměře 2.015 m2 a pozemkové parcely č. 2422/10 o výměře 1.785 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 25 39 79, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a 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: 6.9.2007

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

26. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1383/2 a 1383/3 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  396/06/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 1383/2 o výměře 6 m2 a pozemkové parcely č. 1383/3 o výměře 31 m2, vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou kupní smlouvy mezi Pozemkovým fondem České republiky, 
se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072, zastoupeným Ing. arch. Jiřinou Böhmovou, předsedkyní výkonného výboru, a RNDr. Richardem Chvojkou, CSc., členem výkonného výboru (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.200,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti ze správy Pozemkového fondu České republiky 
do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a 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: 6.9.2007

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


27. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcely č. 27 a pozemkové parcely č. 48/2, vše v k.ú. Chlum u Novosedel 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  397/06/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí stavební parcely č. 27 o výměře 1180 m2 a pozemkové parcely č. 48/2 o výměře 995 m2, vše v k.ú. Chlum u Novosedel, formou kupní smlouvy mezi Obcí Pšov, se sídlem Pšov 48, PSČ 364 52, IČ 00254941 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, se sídlem Žižkov 345, 364 52  Žlutice, IČ 49754050 (jako kupující na straně druhé), za cenu 61.200,-- Kč za podmínky přeložení vodovodní přípojky kupujícím a zřízení věcného břemene na toto zařízení a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Obce Pšov do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední lesnické školy Žlutice realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 12.7.2007

Zodpovídá: Ing. Josef Svoboda, ředitel Střední lesnické školy Žlutice


28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 989  v  k.ú. Tatrovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  398/06/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 989, které byly odděleny geometrickým plánem č. 298-186/2006 z původní pozemkové parcely č. 989 a označeny novými parcelními čísly jako pozemková parcela č. 989/3 o výměře 173 m2, pozemková parcela č. 989/4 o výměře 2 m2, pozemková parcela č. 1018/1 o výměře 339 m2 a pozemková parcela č. 1019/1 o výměře 61 m2, vše v k.ú. a obci Tatrovice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Tatrovice, se sídlem Tatrovice 26, PSČ 357 35 Chodov, IČ 573124, zastoupenou starostou obce panem Josefem Homolkou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 9.7.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Tatrovice

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontrol:  6.9.2007

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


29. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely včetně stavby komunikace v k.ú. Cheb, Střížov u Chebu a Slatina u Františkových Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  399/06/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 2301/5 o výměře 676 m2, č. 2301/10 o výměře 1.662 m2, č. 2301/11 o výměře 1.303 m2 , č. 818/27 o výměře 789 m2, č. 818/42 o výměře 73 m2, č. 818/49 o výměře 1.758 m2, včetně stavby komunikace, vše v k.ú. a obci Cheb, pozemkové parcely č. 235/4 o výměře 9.074 m2, č. 235/6 o výměře 58 m2, včetně stavby komunikace, vše v k.ú. Střížov u Chebu a obci Cheb, pozemkové parcely č. 66/43 o výměře 1.815 m2, č. 66/61 
o výměře 82 m2, č. 66/62 o výměře 30 m2, č. 66/63 o výměře 14 m2, č. 66/65 o výměře 17 m2 a č. 66/66 
o výměře 18 m2, včetně stavby komunikace, vše v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně, formou smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb , IČ 25 39 79, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 9.7.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/20913 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí darovací smlouvě a k následnému uzavření darovací smlouvy a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  6.9.2007

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


30. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Cheb a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Cheb do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  400/06/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 242/31 o výměře 24 m2, č. 242/32 o výměře 20 m2, č. 242/33 o výměře 24 m2, č. 242/34 o výměře 50 m2, č. 242/35 o výměře 77 m2, č. 242/36 o výměře 60 m2, č. 242/37 o výměře 6 m2, č. 242/38 o výměře 46 m2,  č. 242/62 o výměře 73 m2, č. 2358/15 o výměře 6 m2, č. 2358/16 o výměře 2 m2, č. 2358/17 o výměře 9 m2, č. 2358/18 
o výměře 97 m2, č. 2358/22 o výměře 38 m2, č. 2358/23 o výměře 3 m2, č. 2358/24 o výměře 20 m2, 
č. 2358/25 o výměře 58 m2 a č. 2358/32 o výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 25 39 79, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 9.7.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely  č. 2357/10 o výměře 271 m2 a pozemkové parcely č. 2367/2 o výměře 21 m2 , vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 25 39 79, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  6.9.2007

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


31. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  401/06/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 158/4 o výměře  4 m2, č. 158/5 o výměře 176 m2, č. 158/6 o výměře 82 m2, č. 158/7 o výměře 3 m2, č. 1167/5 o výměře 133 m2, č. 1167/6 o výměře 6 m2, č. 1167/7 o výměře 62 m2, č. 1167/8 o výměře 59 m2, č. 1167/9 o výměře 41 m2, č. 1167/10 o výměře 11 m2 a č. 1167/11 o výměře 6 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, pozemkové parcely č. 1168/6 o výměře 3 m2 a č. 1168/7 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská ul. 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 002540610, zastoupeným starostou města panem Zdeňkem Králem (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že 
do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 9.7.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1232/5 o výměře 17 m2, č. 962/16 o výměře 100 m2 a č. 963/14 o výměře 23 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, pozemkové parcely č. 1168/8 o výměře 137 m2 a č. 2001 o výměře 48 m2, vše  v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Městem Mariánské Lázně, 
se sídlem Ruská ul. 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 002540610, zastoupeným  starostou města panem Zdeňkem Králem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Mariánské Lázně do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  6.9.2007

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


32. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 258/20 v k.ú. Hradiště u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  402/06/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 258/20 o výměře 86 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 412-4443/2006 z původní pozemkové parcely č. 258/20 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 258/23, vše v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a Manfredem Schönerem, trvale bytem  Zlatá 958/4, PSČ 360 05 Karlovy Vary-Rybáře (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.104,65 Kč/m2, tj. 95.000,- Kč + 1.500,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 96.500,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 9.7.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Manfreda Schönera

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.9.2007

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


33. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 4455/1 v k.ú. Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  403/06/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 4455/1 o výměře 53 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 594-118/2006 z původní pozemkové parcely č. 4455/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4455/7, vše v k.ú. a obci Žlutice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Erikem a Vendulkou Bónovými, trvale bytem  Příkopy č.p. 285, PSČ 364 52 Žlutice (jako kupující na straně druhé), za cenu 50,- Kč/m2, tj. 2.650,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.750,- Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 9.7.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Bónových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.9.2007

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


34. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – budova lékárny č.p. 485 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  404/06/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje – budovu lékárny č.p. 485 
na st.p.č. 348, vč. st.p.č. 348 o výměře 720 m2 , vše v k.ú. a obci Cheb, formou obálkové metody

- schvaluje požadovat po žadatelích jistinu ve výši 500.000,-- Kč

Termín kontroly: 6.9.2007

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


35. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1 v k.ú. Chlum u Novosedel 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


36. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje – nemovitosti v k.ú. Stará Role

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  405/06/07

- schvaluje změnu majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje:

	budova č.p. 303 – jiná st. na st.p.č. 325

budova č.p. 339 – jiná st. na st.p.č. 360 
st.p.č. 325 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m2
st.p.č. 360 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 711 m2
st.p.č. 1193 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 369 m2
p.p.č. 129/1 - ostatní plocha o výměře 7320 m2
to vše v  kat. území Stará Role a obci Karlovy Vary

formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Střední průmyslovou školou keramickou Karlovy Vary, se sídlem nám. 17. listopadu 12, 360 05  Karlovy Vary, IČ 00 07 71 35 (jako organizace předávající na straně jedné) a Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, se sídlem Husova 600, 362 21  Nejdek, IČ 00 07 75 26 (jako organizace přijímající na straně druhé)

Termín kontroly: 6.9.2007

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


37. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje – objekt č.p. 523, Baltazara Neumanna 1, Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  406/06/07

- schvaluje změnu majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje:

	budova č.p. 523 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 538/1

st.p.č. 538/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1797 m2
st.p.č. 538/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2
to vše v  kat. území Cheb a obci Cheb

formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Integrovanou střední školou Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11  Cheb, IČ 00 07 74 61 (jako organizace předávající na straně jedné) a Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb, IČ 00 07 42 76 (jako organizace přijímající na straně druhé)

Termín kontroly: 6.9.2007

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





38. Předání některých nemovitostí do správy příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  407/06/07

- schvaluje v souladu s § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předání těchto nemovitostí:

- 	pozemková parcela č. 1715 – ostatní plocha o výměře 1984 m2 

v k.ú. a obci Karlovy Vary, do správy příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem – Galerie umění Karlovy Vary, se sídlem Goethova stezka 6 , 360 01 Karlovy Vary, IČ  66 36 27 68

Termín kontroly:  26.7.2007

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


39. Schválení dodatečných příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  408/06/07

- schvaluje příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v tabulce č. 1

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracování příslušných smluv 
o poskytnutí příspěvků organizacím uvedeným v tabulce č. 1

- projednala příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje uvedené v tabulce č. 2

-  doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

Termín kontroly: 18.10.2007  

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


40. Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje od umělecké agentury Roman Kořán - agentura AROKO

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  409/06/07

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch žadateli Roman Kořán – agentura AROKO na projekt „Festival Devět bran“ ve výši 30 000,- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – předpis Rady Karlovarského kraje č. 08/2006

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušnou smlouvu

Termín kontroly: 18.10.2007  

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


41. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o kofinancování projektu Společného regionálního operačního programu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  410/06/07

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o kofinancování projektu Společného regionálního operačního programu pro město Boží Dar na projekt „Rýžovna – Salaš: Agroturistika – rozvoj infrastruktury”

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského podpisem tohoto dodatku

Termín kontroly: 26.7.2007

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


42. Smlouva o dílo na akci „Kroky slavných v regionu Karlovarském”

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  411/06/07

- schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Kroky slavných v regionu Karlovarském“ 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 26.7.2007

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


43. Dodatek č. 4 ZL - změna přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  412/06/07

- projednala dodatek č. 4 zřizovací listiny - změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 6.9.2007 

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


44. Příloha č. 1 zřizovací listiny Krajského muzea Karlovarského Kraje – vymezení majetku organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  413/06/07

- projednala přílohu č. 1 zřizovací listiny Krajského muzea Karlovarského Kraje – vymezení majetku organizace a doporučuje ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 6.9.2007 

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


45. Poskytnutí příspěvků  v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2007 - II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  414/06/07

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2007 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci II. etapy v celkové výši 115 000,- Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
 Pavel Váša
  10 000,00 Kč 
Loket, měšťanský dům čp. 75
zhotovení vchodových dveří
Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o.
80 000,00 Kč 
Jáchymov, královská mincovna čp. 37
sanace kleneb  a opěrných konstrukcí historických sklepů, oprava a údržba podzemního odvětrávacího systému
Luboš a Andrea Vedralovi
25 000,00 Kč

Loket, měšťanský dům čp. 38
výměna novodobých vstupních dveří a okna v havarijním stavu

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2007 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci II. etapy v celkové výši  1 884 045, 00,- Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Petr a Denisa Počepičtí
230 000,00 Kč
Loket, měšťanský dům čp. 173
výměna střešní krytiny
Římskokatolická farnost Cheb
       380 000,00 Kč 
Cheb,  objekt fary čp. 188
oprava fasády
Město Horní Slavkov
         415 900,00 Kč 
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
stavební práce
Město Toužim
140 000,00 Kč
Toužim, bývalá radnice čp. 35
výměna oken a obnova fasády zadního traktu budovy včetně impregnace dřevěných prvků krovu
Město Ostrov
486 237,00 Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
záchrana objektu II. etapa – obnova vnitřních podlah, dešťová kanalizace
Město Ostrov
231 908,00 Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
záchrana objektu II. etapa – restaurování dveří a kruchty

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského k podpisu rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2007

Termín kontroly: 22.11.2007

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


46. Jmenování ředitele Okresního ústavu sociálních služeb, příspěvkové organizace a stanovení jeho platu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  415/06/07

- jmenuje Ing. Václava Jakla do funkce ředitele Okresního ústavu sociálních služeb, příspěvkové organizace s účinností od 2.7.2007

- stanovuje v souladu s platnou právní legislativou plat řediteli Okresního ústavu sociálních služeb, příspěvkové organizace Ing. Václavu Jaklovi ve výši dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem jmenovacího dekretu a platového výměru výše jmenovaného ředitele

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu  realizovat úkoly spojené s výše uvedenými skutečnostmi

Termín kontroly: 9.8.2007

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


47.	 Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO k podpoře aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  416/06/07

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO k podpoře aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu NNO

Termín kontroly: 9.8.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


48. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Zajištění celodenního stravování klientů a zaměstnanců Domova pro seniory v Chebu, Dragounská ul. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  417/06/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle § 27 zákona 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování klientů a zaměstnanců Domov pro seniory v Chebu, Dragounská ul.“


- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování klientů a zaměstnanců Domov pro seniory v Chebu, Dragounská ul.“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Olga Pokorná		- náhradník: Viera Sikorová
- člen:  Jaroslav Votík		- náhradník: Eliška Slezáková
- člen:  Eleonora Meisserová 	- náhradník: Ing. Miloš Figer

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: RNDr. Petr Horký		- náhradník: Hana Hozmannová
- člen: Libuše Chrástová		- náhradník: Olga Haláková
- člen: Václav Černý           		- náhradník: MUDr. Jan Svoboda
- člen: Ing. Josef Malý        		- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Viera Sikorová 		- náhradník: Olga Pokorná
- člen: Eliška Slezáková      		- náhradník: Jaroslav Votík
- člen: Ing. Miloš Figer      		- náhradník: Eleonora Meisserová

Termín kontroly: 18.10.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


49. Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem„ na akci: „Nákup zdravotnického vybavení a kompletaci pomůcek v Léčebně dlouhodobě nemocných“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  418/06/07

- schvaluje výjimku z ustanovení pravidel č. PR 06/2006 „Pravidla Rady Karlovarského kraje 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: „Nákup zdravotnického vybavení a kompletaci pomůcek v Léčebně dlouhodobě nemocných“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 6 na základě nabídky 1 uchazeče při respektování ustanovení § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Termín kontroly: 6.12.2007 

Zodpovídá: MUDr. Gustav Záleský, ředitel Léčebny dlouhodobě nemocných 


50. Informace o kongresu Gerontologické dny Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  419/06/07

- bere na vědomí informaci o průběhu kongresu Gerontologické dny Karlovy Vary ve dnech 
 12. – 13. dubna 2007

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřený zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


51. „Čerpací stanice pohonných hmot Skalná“ - vyjádření podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  420/06/07

- projednala  oznámení záměru „Čerpací stanice pohonných hmot Skalná“ a vydává toto vyjádření: 

Záměr nebude mít z hlediska ochrany ovzduší negativní vliv na blízké či vzdálenější okolí, nejedná 
se o významný zdroj znečišťování ovzduší, který by výrazně ovlivňoval čistotu ovzduší v Karlovarském kraji. Další posuzování záměru není požadováno.

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  421/06/07

- schvaluje poskytnutí částky 153.705,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 1.356.746,-- Kč 
na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy
    
Termín kontroly:  12.7.2007

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


53. Vyjádření k oznámení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I a následná těžba výhradního ložiska Jimlíkov - sever“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  422/06/07

- projednala oznámení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I a následná těžba výhradního ložiska Jimlíkov – sever“ a vydává toto vyjádření: 

Stanovení dobývacího prostoru Nová Role I a následná těžba výhradního ložiska Jimlíkov – Sever životní prostředí Karlovarského regionu ovlivní především další dotací TZL (tuhých znečišťujících látek) ať již vlastní těžbou, či dopravní zátěží. Dle příspěvkové rozptylové studie k tomuto záměru by však nemělo zásadním způsobem dojít k ovlivnění kvality ovzduší zájmového území a záměr nebude příčinou překračování imisních limitů. Vzhledem k tomu, že v současné době se projednává otevření dalších lokalit k těžbě kaolínu, požadujeme, aby při vydávání povolení hornické činnosti Obvodním báňským úřadem byly vždy posouzeny synergické účinky otevírání a těžby jednotlivých lokalit vzhledem k aktuální situaci znečištění ovzduší ve vztahu k provozovaným lomům. Za této podmínky Rada Karlovarského kraje souhlasí, aby oznámení nahradilo dokumentaci vlivů na životní prostředí.

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


54. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským krajem na financování schválených dvouletých projektů v rámci SIPVZ v roce 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  423/06/07

- schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků z  rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost středních škol zřizovaným Karlovarským krajem na financování schválených dvouletých projektů v rámci SIPVZ v roce 2006 v celkové výši 396.100,-- Kč dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi 
             
Termín kontroly: 12.7.2007

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


55. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  424/06/07

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 18.10.2007

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


56. Změna pracovních úvazků a určení platů ředitelky příspěvkových organizací Střední škola živnostenská Sokolov a Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  425/06/07

- schvaluje zvýšení pracovního úvazku z 0,2 na 1,0 stanovené týdenní pracovní doby a změnu určení platu podle platového výměru dle návrhu Mgr. Haně Jandíkové, ředitelce příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, s účinností od 1. července 2007 

- schvaluje snížení pracovního úvazku z 1,0 na 0,3 stanovené týdenní pracovní doby Mgr. Haně Jandíkové, ředitelce příspěvkové organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří, s účinností 
od 1. července 2007 

- bere na vědomí změnu výše platu Mgr. Hany Jandíkové, ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří, v návaznosti na snížení jejího pracovního úvazku podle platového výměru dle návrhu s účinností od 1. července 2007

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
se změnami pracovních úvazků a platů 

Termín kontroly: 12.7.2007

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


57. Odvolání ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště hudebních nástrojů, Kraslice, Kpt. Jaroše 1843, a ředitelky příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov a poskytnutí odměn ředitelům, kteří končí 
své působení ve funkci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  426/06/07

- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 4 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
	Ing. Zdeňka Brantla z funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště hudebních nástrojů, Kraslice, Kpt. Jaroše 1843, dnem 
30. června 2007, 
	Mgr. Evu Kubíčkovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov dnem 31. července 2007


- schvaluje poskytnutí odměny ve výši dle návrhu
	Mgr. Evě Kubíčkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov,

Ing. Záviši Kulíkovi, řediteli příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

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

Termín kontroly: 9.8.2007
 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  427/06/07

- schvaluje zřízení dvou přípravných tříd základní školy, jejíž činnost vykonává  příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26, a dvou tříd základní školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, pro školní rok 2007/2008 za podmínky, že se v každé této třídě bude vzdělávat nejméně 7 dětí

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitelky uvedených příspěvkových organizací o tomto usnesení 

Termín kontroly: 12.7.2007

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


59. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem a změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  428/06/07

- schvaluje s účinností od 1. září 2007 u školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, změnu nejvyššího povoleného počtu stravovaných ze 150 na 200 

- schvaluje s účinností od 1. července 2007 u střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb, 
	zrušení míst, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adresách 350 11 Cheb, Baltazara       Neumanna 1 a 350 01  Aš, Kostelní 8,
	nová místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adresách 350 01  Cheb, Křížovnická 6 
a  350 01  Cheb, Křížovnická 8 


- schvaluje s účinností od 1. července 2007 u střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary, zrušení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání, na adrese 360 17  Karlovy Vary, Závodu míru 144

- schvaluje s účinností od 1. července 2007 u střední školy, domova mládeže a školní jídelny, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, zrušení míst, kde se uskutečňuje vzdělávání a školské služby, na adrese 362 35  Abertamy, Hornická 286

- souhlasí s účinností od 1. července 2007 se změnami zřizovacích listin spočívajícími ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, včetně vydání dodatků dle návrhů u příspěvkových organizací Integrovaná střední škola Cheb, Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary a Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedené změny zřizovacích listin včetně vydání dodatků za podmínky, že rada kraje schválí příslušné změny majetkových správců

- souhlasí s účinností od 1. července 2007  se zrušením školní jídelny – výdejny, jejíž činnost vykonává příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary, a s odpovídající změnou zřizovací listiny včetně vydání dodatku dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zrušení školní jídelny a tomu odpovídající změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiály pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat veškeré úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 18.10.2007

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


60. Změny platů ředitelů příspěvkových organizací Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary a Střední odborné učiliště Toužim

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  429/06/07

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy RNDr. Jiřího Neumanna, ředitele příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary, s účinností od 1. července 2007 dle návrhu

- schvaluje snížení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Střední odborné učiliště Toužim s účinností od 1. července 2007 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uvedenými změnami platů ředitelů příspěvkových organizací 

Termín kontroly: 9.8.2007

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


61a) Příspěvky Asociaci krajů ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  430/06/07

- souhlasí s poskytnutím členského příspěvku na rok 2007 na provozní činnost Asociace krajů ČR 
ve výši 400 000,- Kč a členského příspěvku na rok 2007 na agendy spojené se zahraniční činností Asociace krajů ČR a na akce Asociace krajů ČR související s předsednictvím ČR v Radě EU ve výši 300 000,- Kč a doporučuje je Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 6.9.2007 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


61b) Projekt Partnerství pro budoucnost 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  431/06/07

- bere na vědomí skutečnost, že projektu Partnerství pro budoucnost 2 bude vydáno Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na financování projektu a Podmínky k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu

- souhlasí s Podmínkami k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU 
na financování projektu

- souhlasí s realizací projektu v rozsahu plánovaných aktivit

Termín kontroly: 13.9.2007 

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


61c) Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - budova č.p. 1543 na st.p.č. 1684, vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  432/06/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje:

	budovu č.p. 1543 na st.p.č. 1684
	st.p.č. 1684 o výměře 931 m2
	část pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2853-130/07 ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena stejným parcelním číslem 2306/1 o výměře 3542 m2  
	část pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2853-130/07 ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2306/6 o výměře 701 m2
	část pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2853-130/07 ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2306/7 o výměře 211 m2, s tím, že na této parcele bude zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch vlastníků stavební parcely č. 4196 a současně bude řešeno i užívání kanalizace, vodovodní přípojky či přívodu elektrické energie


vše v k.ú. Aš, za cenu dle znaleckého posudku, formou obálkové metody

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje:

	část pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2853-130/07 ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2306/5 o výměře 1342 m2


vše v k.ú. Aš, za cenu dle znaleckého posudku, formou obálkové metody

Termín kontroly: 6.9.2007

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


61d) Uzavření nájemní smlouvy v restitučním objektu v k.ú. Velichov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  433/06/07

- schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Dětským domovem Ostrov, se sídlem Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov, IČ 63553660 (jako pronajímatelem) a společností BAT NÁŘADÍ s.r.o., se sídlem Fr. Halase 6/10, 360 04  Karlovy Vary, IČ 64361161 
(jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem:

	- objekt č.p. 1 na st.p.č. 34/1, vč. st.p.č. 34/1 o výměře 1034 m2
	- objekt č.p. 65 na st.p.č. 34/2, vč. st.p.č. 34/2 o výměře 126 m2
	- objekt č.p. 110 na st.p.č. 146, vč. st.p.č. 146 o výměře 336 m2
	- p.p.č. 43/1 o výměře 5706 m2
	- p.p.č. 43/2 o výměře 2886 m2
	- p.p.č. 51 o výměře 46 m2
	- p.p.č. 52/2 o výměře 2464 m2

s tím, že nájemce bude nájemné v místě obvyklém investovat do rekonstrukce (v rozsahu a místě 
po dohodě s pronajímatelem), a s ohledem na § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších dodatků, zajistí údržbu majetku v nejnutnější míře

Termín kontroly: 6.9.2007

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


61e) Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov  záměr bezúplatného nabytí nemovitostí v majetku Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  434/06/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést následující nemovitosti:

	budova č.p. 1 (objekt zámku) na st.p.č. 110/1, vč. st.p.č. 110/1 o výměře 3676 m²,
	budova č.p. 224 („Palác princů“) na st.p.č. 111, vč. st.p.č. 111 o výměře 1344 m²,
	budova č.p. 245 na st.p.č. 110/2, vč. st.p.č. 110/2 o výměře 397 m²,

budova bez čp/če (věž u zámku) na st.p.č. 185, vč. st.p.č. 185 o výměře 57 m2,
budova bez čp/če (přístavba u „Paláce princů“) na st.p.č. 2079, vč. st.p.č. 2079 
o výměře 150 m²
p.p.č. 181/7 o výměře 1246 m²,
vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, 

formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11  Ostrov, IČ 70845425  (jako dárce na straně jedné) a Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov, IČ 00 25 48 43 (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 9. 7. 2007, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední průmyslové školy Ostrov realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt následující nemovitosti:

	budova č.p. 1197 (objekt školy) na st.p.č. 1080, vč. st.p.č. 1080 o výměře 2.176 m²,

část p.p.č. 224/97 o výměře cca 583 m²
část p.p.č. 224/99 o výměře cca 245 m²,
část p.p.č. 224/109 o výměře cca 18.318 m²,
část p.p.č. 224/110 o výměře cca 1.022 m²,
část p.p.č. 224/342 o výměře cca 42 m²
vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, 

formou darovací smlouvy mezi Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov, IČ 00 25 48 43 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11  Ostrov, IČ 70845425 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední průmyslové školy Ostrov realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  13.9.2007

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


61f) Dodatečné schválení poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  435/06/07

- schvaluje dodatečné poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 k podpoře aktivit v cestovním ruchu 
dle doporučení Komise Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 
15 000,- Kč

- zplnomocňuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského k podpisu smluv 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2007

Termín kontroly: 22.11.2007  

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


61g) Poskytnutí prostředků na spolufinancování projektu pro dlouhodobé zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  436/06/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí částky 
300.000,-- Kč na spolufinancování projektu pro dlouhodobé zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku

- požaduje monitorování procesu a podávání zpráv o účinnosti technologie v dohodnutém termínu

Termín kontroly: 12.7.2007

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


