Usnesení z 51. jednání RKK dne 25.10.2007
25.10.2007		Strana 1 (celkem 4)
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 51. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 25. října 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský,           Mgr. Volavková  (celkem 6 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:	Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková
 

usnesení č.

 A. Volba ověřovatelů zápisu  
 B. Schválení programu jednání	

1.	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013                                                           RK 800/10/07                   
2. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje	   RK 801/10/07
3. Připojení Karlovarského kraje, resp. Střední průmyslové školy keramické a sklářské      RK 802/10/07               Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje k trestnímu řízení		   
4. Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu – Airbus A320                                                   RK 803/10/07
5. Cvičení krizového štábu – nájem letadla                                                                             RK 804/10/07

									




			
					
                                                                                                 
	    JUDr. Josef Pavel	v. r.	                                 RNDr. Petr Horký 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. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 -2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  800/10/07

- souhlasí s Programem rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí se stanoviskem Ministerstva životního prostředí k SEA posouzení vlivů Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 na životní prostředí a veřejné zdraví a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí s Realizačním manuálem k Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 6. 12. 2007
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

2. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  801/10/07

- schvaluje dodatky k následujícím smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, na základě kterých bude příjemce povinen předložit příslušnému odboru zpracovanou dokumentaci dle žádosti k nahlédnutí, a to nejpozději do 15. ledna 2008:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Bečov nad Teplou, státní hrad a zámek Bečov - zpracování projektové dokumentace - statické zajištění a obnova krovu a střešního pláště donjonu
TFARMA, spol. s.r.o.  
Verušičky, areál zámku - oprava, adaptace a revitalizace objektu a areálu zámku - I. etapa - zabezpečení kulturní památky
Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Stará Role 1
Nová Role, kostel sv. Michaela – rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů, restaurátorský průzkum omítek klenby a nad presbytářem, nátěrů podhledů dřevěného kúru s bočními balkony a jejich obnova na základě výsledků průzkumu
Jakub Hejtík
Horní Hrad, objekt bývalé barokní stodoly v areálu hradu a zámku - oprava střešní krytiny a krovů barokní stodoly I. etapa

- zplnomocňuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského k podpisu dodatků smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení
 dodatky k následujícím smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, které byly poskytnuty jako prostředky neinvestiční  a budou poskytnuty jako prostředky investiční:

Město Habartov
Habartov, pomník zastřelených četníků – renovace pomníku a jeho okolí 
Obec Tři Sekery
Tři Sekery, kamenný sloup - obnova

	 dodatky k uvedeným smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, na základě kterých bude příjemce povinen předložit příslušnému odboru zpracovanou dokumentaci dle žádosti k nahlédnutí, a to nejpozději do 15. ledna 2008:


Irena Loosová
Hřebeny, hrad Hartenberg - projektová dokumentace, realizační práce
Město Skalná 
Skalná, kostel sv. Šebestiána – projektová dokumentace
Město Bochov 
Kozlov - kostel Nanebevzetí Panny Marie - oprava, adaptace a revitalizace kostela - I. etapa - zabezpečení kulturní památky
Ing. Zuzana Griněvová a Vladimír Griněv
Libá, hrad  - oprava střechy, restaurátorské práce - interiéry, archeologický průzkum nádvoří

	 zplnomocnění náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského, k podpisu dodatků smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007

Termín kontroly: 6.12.2007

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

3. Připojení Karlovarského kraje, resp. Střední průmyslové školy keramické a sklářské       Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje k trestnímu řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  802/10/07

- schvaluje připojení Karlovarského kraje, resp. Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje k trestnímu řízení

- ukládá odboru majetkoprávnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje v souladu s tímto usnesením připravit podklady k náhradě škody Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje a předložit tiskopis o poučení poškozeného v trestním řízení k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 10.1.2008 

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

4. Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu – Airbus A320

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  803/10/07

- schvaluje pojištění letadla Českých aerolinií, a.s., typu Airbus A320, formou pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při nácviku evakuace  

- ukládá majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pojistit majetek dle důvodové zprávy 
Termín kontroly: 6.12.2007

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

5. Cvičení krizového štábu – nájem letadla

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  804/10/07

schvaluje pronájem letadla typu Airbus A320, za účelem cvičení složek Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje na Letišti Karlovy Vary ve dnech 3. - 4. listopadu 2007,  za cenu 150.000,-- Kč + DPH
Termín kontroly: 6.12.2007

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





