Usnesení z 27. jednání RKK dne 20.6.2007
20.6.2007		Strana 1 (celkem 3)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21



USNESENÍ

z 27. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 20. června 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:00 do 8:10 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Řezníček, Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu	
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

1.  Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1 v k.ú. 		RK 466/06/07
Chlum u Novosedel										
  2.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 	RK 467/06/07	
na st.p.č. 407/2, včetně st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek	
  3.	Problematika Karlovarské krajské nemocnice, a.s.					RK 468/06/07
													


	

											
								

			

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






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  RNDr. Petra Horkého
-  Ing. Jiřího Behenského



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1 v k.ú. Chlum u Novosedel 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  466/06/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu č.p. 1 na st.p.č. 44, st.p.č. 44 o výměře 415 m2, p.p.č. 62/1 o výměře 609 m2, p.p.č. 63 o výměře 1750 m2, to vše 
v kat. území Chlum u Novosedel a obci Pšov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, se sídlem Žižkov 345, 364 52  Žlutice, IČ 49 75 40 50 (jako prodávající na straně jedné) a paní Mgr. Lucií Kloučkovou, bytem Vysoká Pec 160, 362 21  Nejdek (jako kupující na straně druhé), za cenu 501.000,-- Kč + 8.025,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 509.525,-- Kč, s tím, že 40 % kupní ceny, tj. 203.810,-- Kč bude uhrazeno před podpisem kupní smlouvy, zbývající část 60 % kupní ceny, tj. 305.715,-- Kč bude uhrazena do 31.12.2007. Návrh na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrálnímu pracovišti Karlovy Vary bude podán po uhrazení celé kupní ceny.

- 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



2. 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 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  467/06/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu č.p. 1310 
na stavební parcele č. 407/2, stavební parcely č. 407/2 o výměře 244 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, se sídlem Husova 600, 362 21  Nejdek, IČ 00 07 75 26 (jako prodávající 
na straně jedné) a Radkem Martínkem - M a M DEKOR, se sídlem Rolavská 1218, 362 21  Nejdek, 
IČ 48377171 (jako kupující na straně druhé), za cenu 601.000,-- Kč + 6.520,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí,
tj. celkem 608.020,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Radka Martínka - M a M DEKOR

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední odborné školy 
a středního odborného učiliště Nejdek realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 12.7.2007

Zodpovídá: PaedDr. Pavel Mařík, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek



3. Problematika Karlovarské krajské nemocnice, a.s. 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  468/06/07

se zabývala tiskovým prohlášením Krajského výkonného výboru ČSSD ze dne 11.6.2007 k situaci v Karlovarské krajské nemocnici, a.s. a  konstatuje:

	kontrola hospodaření společnosti je v kompetenci dozorčí rady, výsledky své kontrolní činnosti 
je povinna projednat s představenstvem a zajistit nápravu zjištěných nedostatků. Zprávu o své činnosti předkládá a je za ni zodpovědná výhradně Radě Karlovarského kraje ve funkci valné hromady společnosti


	dozorčí rada  jmenuje a odvolává členy představenstva


	zasedání dozorčí rady svolává, řídí a program navrhuje předseda dozorčí rady, RNDr. Petr Horký, člen Krajského výkonného výboru ČSSD


	předseda dozorčí rady nepředložil Radě Karlovarského kraje do této chvíle žádný materiál, který by doložil věrohodnost tvrzení uvedených v prohlášení


	Rada Karlovarského kraje vyzývá Krajský výkonný výbor ČSSD, aby zhodnotil činnost předsedy dozorčí rady a případně navrhnul Radě Karlovarského kraje pro výkon této funkce jiného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje zvoleného na kandidátce ČSSD


	Rada Karlovarského kraje žádá předsedu dozorčí rady svolat mimořádnou valnou hromadu společnosti a předložit na ní zprávu dozorčí radě o kontrole hospodaření společnosti


Termín kontroly:  6.9.2007

Zodpovídá: RNDr. Petr Horký, náměstek hejtmana Karlovarského kraje

