Usnesení z 52. jednání RKK dne 1.11.2007
1.11.2007		Strana 1 (celkem 14)
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 52. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 1. listopadu 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 9:52 hodin 


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

usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.11.2007		RK  805/11/07
2. 	Smlouva o výrobě pořadu uzavřená mezi Karlovarským krajem a TV Vřídlo s.r.o. 	RK  806/11/07
3.    Program obnovy venkova pro rok 2007 - změna v realizované akci			RK  807/11/07
4.	1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní 	RK  808/11/07
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ 
5.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – záměr uzavření podnájemních smluv			RK  809/11/07
6.    Rozpočtové změny								RK  810/11/07
7.    Aktualizace příloh č. 4 a č. 5 předpisu PR 05/2006 Pravidla pro přípravu 		RK  811/11/07
a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje
8.    Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK  812/11/07
kraje – areál dílen bývalého SOU lesnického v k.ú. a obci Abertamy
9.  	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK  813/11/07	
kraje – pozemkové parcely v k.ú. Hrzín u Nového Kostela
10.    Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  814/11/07
do majetku Obce Verušičky a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
Obce Verušičky do majetku Karlovarského kraje
11.	Schválení výjimky z „Pravidel pro správu majetku kraje“ pro OÚSS 		RK  815/11/07
v Sokolově – Denní stacionář Chodov, spočívající v neuskutečnění 
nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím 
kraje, při převádění činnosti této organizace na cizí subjekt	
12.	Schválení výjimky z „Pravidel pro správu majetku kraje“ pro OÚSS 		RK  816/11/07
v Sokolově – Azylový dům v Sokolově, spočívající v neuskutečnění 
přednostní nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým 
organizacím kraje, při převádění činnosti této organizace na cizí subjekt
13.	Schválení výjimky z „Pravidel pro správu majetku kraje“ pro Týdenní a denní 	RK  817/11/07
stacionář „Mája“ v Chebu, spočívající v neuskutečnění nabídky movitého 
majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje, při převádění činnosti 
této organizace na cizí subjekt
14.	Nabídka koupě nemovitostí z titulu zákonného předkupního práva – k.ú. Dolní 	RK  818/11/07
Žďár u Ostrova
15.	Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - rok 2007		RK  819/11/07
16.    Smlouva o dílo na akci „Publikace Lázeňství Karlovarského kraje“		RK  820/11/07
17.    Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			RK  821/11/07
od Taneční skupiny Mirákl, o.s.
18.    „Logistické centrum f. Jäger Markus s.r.o., Aš“ - vyjádření podle § 6 odst. 		RK  822/11/07
4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí
19.    „Zátěrová linka pro pogumování textilií“ - vyjádření podle § 6 odst. 4 zákona 	RK  823/11/07
č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí
20.    Vyjádření k oznámení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Sedlec I“		RK  824/11/07
21.    Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zpracování Žádosti o finanční podporu 	RK  825/11/07
na realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělání ISŠTE Sokolov“
22.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007	RK  826/11/07
23.	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových 	RK  827/11/07
organizací zřizovaných Karlovarským krajem
24.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK  828/11/07
„Střední lesnická škola Žlutice – Budova školního polesí a středisko 
praktické výuky Chlum u Novosedel“ 
25.	a) Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		RK  829/11/07
    v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
    programu v letech 2008 – 2010 – schválení výsledku zadávacího řízení









                                                       
	 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:

- Ing. Jiřího Behenského
- Ing. Jiřího Mutinského


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 25a) 	- Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010 – schválení výsledku zadávacího řízení


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.11.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  805/11/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.11.2007

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Smlouva o výrobě pořadu uzavřená mezi Karlovarským krajem a TV Vřídlo s.r.o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  806/11/07

- schvaluje uzavření Smlouvy o výrobě pořadu mezi Karlovarským krajem a TV Vřídlo s.r.o. dle návrhu

Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí kanceláře hejtmana 


3. Program obnovy venkova pro rok 2007 - změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  807/11/07

- souhlasí se změnou parametrů akce Život pro venkov - projekt ekologické udržitelnosti, realizované MAS 21 v rámci Programu obnovy venkova a s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. D 463/2007

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu parametrů akce Život 
pro venkov - projekt ekologické udržitelnosti, realizované MAS 21 v rámci Programu obnovy venkova  a dodatek č. 1 ke smlouvě č. D 463/2007

Termín kontroly: 17.1.2008 

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


4. 1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  808/11/07

- schvaluje 1. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu 

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 1. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu

Termín kontroly: 17.1.2008

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


5. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – záměr uzavření podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  809/11/07

- souhlasí s uzavřením předložených podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a společnostmi Vendax trade s.r.o. a S.I.T.A. – organizační složka

Termín kontroly: 6.12.2007

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


6. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  810/11/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 242/2007
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.146.041,40 Kč k zajištění výdajů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu zpracování projektové dokumentace „Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary“ (Výhled do roku 
2025-2050), kterou bude zpracovávat společnost AGA – Letiště, s.r.o., Jenečská 885, 253 01 Hostivice

Rozpočtovou změnu č. 243/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 250.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako investiční příspěvek na nákup dvou agregátů na výrobu elektrické energie pro sídlo Horské služby ČR, o.p.s. na Božím Daru a 
na pořízení přívěsného vozíku pro transport potřebných souprav.

Rozpočtovou změnu č.  244/2007
- 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

Rozpočtovou změnu  č. 245/2007
- zapojení příjmů do Fondu řízení likvidity ve výši 15.055.570,-- Kč, která se skládá z částky 13.000.000,-- Kč, tj. z nařízeného odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a částky 2.055.570,-- Kč z příjmů z prodeje nemovitého majetku. Celková částka ve výši 15.055.570,-- Kč byla již vyplacena z Fondu řízení likvidity na úhradu náhrady škody na zdraví ve prospěch paní Zuzany Rokosové dle rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech č. 15 C 96/2005-194 a bude v plné výši do Fondu řízení likvidity zapojena.

Rozpočtovou změnu č. 246/2007
– přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 4.700.000,-- Kč v rámci odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční výdaje na zajištění stavebních akcí a dokoupení dlouhodobého hmotného movitého majetku

Rozpočtovou změnu č. 247/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 670.411,-- 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. 248/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  60.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na přímé výdaje v oblasti soukromého školství pro novou organizaci STRAVBYT školní jídelny s.r.o. Sokolov, Rokycanova 258.

Rozpočtovou změnu č.  249/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku   6.842.072,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny na  financování předprojektové přípravy akce „Centrum technického vzdělávání Ostrov - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov.

Rozpočtovou změnu č. 250/2007
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 100.000,-- Kč v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o zvýšení neinvestičního příspěvku 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední lesnickou školu Žlutice ve výši 100.000,-- Kč na úhradu vícenákladů spojených se zahájením výuky nového oboru mechanizátor lesní výroby. Finanční prostředky budou použity z investičního příspěvku zrušené příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště hudebních nástrojů Kraslice.

Rozpočtovou změnu č. 251/2007 
- navýšení příjmů a výdajů  Karlovarského kraje o částku 825,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) určené na rozmístění stopových detektorů pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Rozpočtovou změnu č. 252/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 239.303,-- Kč na základě nařízení odvodu 
z  investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení neinvestičních příspěvků pro školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu  č. 253/2007
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1.536.170,-- Kč v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku Střední odborné škole Kynšperk ve výši 1.536.170,-- Kč a zároveň zvýšení provozního příspěvku  Střední škole živnostenské Sokolov ve výši 1.536.170,-- Kč. Převádí se provozní příspěvek za měsíc listopad a prosinec 2007, a to v souvislosti s optimalizací škol, kdy Střední škola živnostenská Sokolov převzala 
do správy budovy od Střední odborné školy Kynšperk.

Rozpočtovou změnu  č. 254/2007
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 325.000,-- Kč v rámci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku Základní škole při Dětské lázeňské léčebně Miramonte Mariánské Lázně ve výši 239.168,-- Kč a snížení provozního příspěvku Základní škole praktické a základní škole speciální Sokolov ve výši 
85.832,-- Kč. Finanční prostředky budou použity k navýšení investičního příspěvku pro Dětský domov a školní jídelnu Cheb ve výši 300.000,-- Kč a k poskytnutí mimořádného provozního příspěvku 
pro Gymnázium a Obchodní akademii Chodov ve výši 25.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 255/2007
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 5.757.375,86 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování grantových projektů Karlovarského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 215.990,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování administrace Karlovarského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“. 
Grantové schéma bylo schváleno k realizaci v opatření 3.3 operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).

Rozpočtovou změnu č. 256/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v celkové částce 2.934.428,-- Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků, které Karlovarský kraj obdržel od finančních a celních úřadů za odběr podzemní vody (výši těchto prostředků vyměřila Česká inspekce životního prostředí). Finanční prostředky budou převedeny do Fondu vodohospodářské havárie.

Rozpočtovou změnu č. 257/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční výdaje ve výši ± 231.931,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k digitalizaci „Vnějšího havarijního plánu Hexion Specialty Chemicals a.s.“.

Rozpočtovou změnu č. 258/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 12.000,-- Kč.  Finanční prostředky jsou určeny jako finanční odměny třem nejúspěšnějším kronikářům v rámci 1. ročníku soutěže „Kronika roku“ (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 259/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.512.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dále přesun v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 400,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění realizace rozvojového programu „Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázií – č.j. 15 022/2007-23“ pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 1.378.000,-- Kč a pro soukromé školy v částce 134.400,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy). 

Termín kontroly: 6.12.2007

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


7. Aktualizace příloh č. 4 a č. 5 předpisu PR 05/2006 Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  811/11/07

- schvaluje aktualizaci příloh č. 4 a č. 5 předpisu PR 05/2006 Pravidla pro přípravu a předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva kraje dle návrhu

Termín kontroly:  17.1.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


8. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – areál dílen bývalého SOU lesnického v k.ú. a obci Abertamy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  812/11/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést objekt č.p. 474 na st.p.č. 794 a st.p.č. 795, včetně st.p.č. 794 o výměře 919 m2, st.p.č. 795 o výměře 106 m2, p.p.č. 273/5 o výměře 8595 m2, p.p.č. 273/6 o výměře 3201 m2, p.p.č. 273/7 o výměře 100 m2, p.p.č. 273/8 o výměře 218 m2, vše v k.ú. a obci Abertamy, formou darovací 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 dárce na straně jedné) a Obcí Abertamy, se sídlem Vítězná 3, 362 35 Abertamy, IČ 00 25 43 98, zastoupenou starostou obce panem Zdeňkem Lakatošem (jako obdarovaný na straně druhé) 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené nemovitosti 
na své úřední desce, tj. do 3.12.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Abertamy

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

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

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 583/08/07 ze dne 9.8.2007 ve znění: 

	Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 474 na st.p.č. 794 a st.p.č. 795, včetně st.p.č. 794 o výměře 919 m2, st.p.č. 795 o výměře 106 m2, p.p.č. 273/5 o výměře 8595 m2, p.p.č. 273/6 o výměře 3201 m2, p.p.č. 273/7 o výměře 100 m2, p.p.č. 273/8 o výměře 218 m2, vše v k.ú. a obci Abertamy.


- schvaluje zamítnutí žádosti paní Ivy Dáňové, bytem Pernink, o odkoupení areálu dílen bývalého SOU lesnického Abertamy, tj. objektu č.p. 474 na st.p.č. 794 a st.p.č. 795, včetně st.p.č. 794 o výměře 919 m2, st.p.č. 795 o výměře 106 m2, p.p.č. 273/5 o výměře 8595 m2, p.p.č. 273/6 o výměře 3201 m2, p.p.č. 273/7 o výměře 100 m2, p.p.č. 273/8 o výměře 218 m2

Termín kontroly: 17.1.2008

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


9. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Hrzín u Nového Kostela

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  813/11/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 631/3 o výměře 18 m2 a pozemkovou parcelu č. 687/11 o výměře 18 m2, v k.ú. Hrzín u Nového Kostela a obci Nový Kostel, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Nový Kostel, se sídlem Nový Kostel č.p. 27, PSČ 351 34 Skalná, IČ 00254126, zastoupenou starostou obce panem 
Oto Teuberem (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 3.12.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Nový Kostel

- 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 kontroly:  6.3.2008

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


10. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Verušičky a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Verušičky do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  814/11/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 727/3 o výměře 1.113 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 62-44/2007 z původní pozemkové parcely 
č. 727/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 727/5, v k.ú. Luka u Verušiček a obci Verušičky, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Verušičky, se sídlem Verušičky 5, PSČ 364 52 Verušičky, IČ 00254819, zastoupenou starostou obce panem Petrem Kvasničkou (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou část pozemkové parcely na své úřední desce, 
tj. do 3.12.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Verušičky

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 741/1 díl „a+c“ o výměře 864 m2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 62-44/2007 z původní pozemkové parcely č. 741/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 808 a části stavební parcely č. 84/1 díl „b“ o výměře 82 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 84/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 808, vše v k.ú. Luka u Verušiček a obci Verušičky,  formou darovací smlouvy mezi Obcí Verušičky, se sídlem Verušičky 5, PSČ 364 52 Verušičky, IČ 00254819, zastoupenou starostou obce panem Petrem Kvasničkou (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 Verušičky 
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:  6.3.2008

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


11. Schválení výjimky z „Pravidel pro správu majetku kraje“ pro OÚSS v Sokolově – Denní stacionář Chodov, spočívající v neuskutečnění nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje, při převádění činnosti této organizace na cizí subjekt

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  815/11/07

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“, v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, kterým je vybaveno zařízení Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově - „Denní stacionář Chodov“ s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených Karlovarským krajem

Termín kontroly:   6.12.2007	

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


12. Schválení výjimky z „Pravidel pro správu majetku kraje“ pro OÚSS v Sokolově – Azylový dům v Sokolově, spočívající v neuskutečnění přednostní nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje, při převádění činnosti této organizace na cizí subjekt

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  816/11/07

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“, v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, kterým je vybaveno zařízení Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově - „Azylový dům Sokolov“ s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených Karlovarským krajem

Termín kontroly:   6.12.2007	

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


13. Schválení výjimky z „Pravidel pro správu majetku kraje“ pro Týdenní a denní stacionář „Mája“ v Chebu, spočívající v neuskutečnění nabídky movitého majetku kraje ostatním příspěvkovým organizacím kraje, při převádění činnosti této organizace na cizí subjekt

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  817/11/07

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“, v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „Mája“ v Chebu, kterým je vybavena s tím, že movitý majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřízených Karlovarským krajem

Termín kontroly:   6.12.2007	

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


14. Nabídka koupě nemovitostí z titulu zákonného předkupního práva – k.ú. Dolní Žďár u Ostrova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  818/11/07

- schvaluje zamítnutí nabídky společnosti ŠKODA HOLDING, a.s., se sídlem Václavské náměstí 837/11, 110 00  Praha 1, IČ 26 50 23 99, na odkoupení nemovitostí v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, Horní Žďár u Ostrova a Ostrov nad Ohří, vč. všech spoluvlastnických podílů na p.p.č. 458 a p.p.č. 463, zapsaných na listu vlastnictví č. 2448 pro k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, a to za celkovou cenu 
95.000.000,-- Kč, z titulu zákonného předkupního práva

Termín kontroly: 6.12.2007

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


15. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  819/11/07

- schvaluje nepodání žádosti o poskytnutí dotace z programu 298 22A - majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z důvodu, že v roce 2007 nebyly žádné výkupy realizovány

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


16. Smlouva o dílo na akci „Publikace Lázeňství Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  820/11/07

- schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Publikace lázeňství Karlovarského kraje“ 

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

Termín kontroly: 6.12.2007

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


17. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje od Taneční skupiny Mirákl, o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  821/11/07

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje, dle doporučení odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu pro Taneční skupinu Mirákl, o.s. na projekt „Účast na Mistrovství světa v show dance formacích“ ve výši 20 000,- 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:  6.12.2007  

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


18. „Logistické centrum f. Jäger Markus s.r.o., Aš“ - vyjádření podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  822/11/07

- projednala oznámení záměru „Logistické centrum f. Jäger Markus s.r.o., Aš“ 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


19. „Zátěrová linka pro pogumování textilií“ - vyjádření podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  823/11/07

- projednala oznámení záměru „Zátěrová linka pro pogumování textilií“ 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


20. Vyjádření k oznámení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Sedlec I“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  824/11/07

- projednala oznámení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Sedlec I“ a vydává toto vyjádření: 

Záměr bude, z hlediska ochrany ovzduší, zdrojem znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami s možným vlivem v samotném lázeňském městě Karlovy Vary, jehož střed je vzdálen pouze cca 3,5 km SSZ vzdušnou čarou od DP, a které je vyhlašované pravidelně v posledních letech, jako Oblast 
se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska překračování imisních limitů PM10. Z těchto důvodů Karlovarský kraj, z hlediska ochrany ovzduší, doporučuje obecně preferovat navrhovaný hlubinný postup těžby nad povrchovým a dopravu Hydromonitorem nad dopravou silniční. Blízko dobývacího prostoru 
je již stávající dobývací prostor, čímž dochází ke kumulaci sice nezařazených, ale významných zdrojů znečišťování TZL. Vzhledem k této kumulaci je nutno těžbu řídit v koordinaci tak, aby nedocházelo k současnému odkrytí více dobývacích prostorů najednou a dodržovat všechna opatření na snížení prašnosti navržená v dokumentaci záměru. Za těchto podmínek lze se záměrem souhlasit. Zároveň doporučujeme posoudit možný vliv záměru na nejblíže umístěné rozvojové plochy obce Otovice a zde uvažovanou oblast výstavby rodinných domů (plochy budou uvedeny ve změně územního plánu) - navrhnout a projednat opatření k zamezení možného ovlivnění pohody bydlení.

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


21. Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zpracování Žádosti o finanční podporu na realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělání ISŠTE Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  825/11/07

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování Žádosti o finanční podporu na realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- schvaluje realizaci zadávacího řízení malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějšího předpisu, na veřejnou zakázku „Zpracování Žádosti 
o finanční podporu na realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace


22. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  826/11/07

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Fitness Clubu Imperiál 
se sídlem Karlovy Vary, Libušina 18, ve výši 50 000,-- Kč na zimní přípravu reprezentačního týmu klubu v počtu 10 osob

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

Termín kontroly: 6.12.2007

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


23. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  827/11/07

- schvaluje s účinností od 1. prosince 2007 změny nejvyšších povolených počtů dětí v dětských domovech, jejichž činnost vykonávají následující příspěvkové organizace: 

Dětský domov a školní jídelna Aš 					ze 30 na 40 dětí
Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov	ze 75 na 48 dětí
Dětský domov a školní jídelna Mariánské Lázně			ze 36 na 32 dětí
Dětský domov Ostrov						z 50 na 48 dětí
Dětský domov a školní jídelna Plesná				z 55 na 48 dětí

- schvaluje s účinností od 1. prosince 2007 nové místo, kde se uskutečňuje činnost dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov a školní jídelna Aš, na adrese 352 01  Aš, Sadová 1260/26

- schvaluje s účinností od 1. prosince 2007 u příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek změnu nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně z 208 na 38 a změnu nejvyššího povoleného počtu lůžek v domově mládeže ze 158 na 38

- souhlasí s účinností od 1. ledna 2008 se změnami názvů následujících příspěvkových organizací:

Dětský domov a školní jídelna Aš na Dětský domov Aš
Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov na Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov
Dětský domov a školní jídelna Cheb na Dětský domov Cheb
Dětský domov a školní jídelna Karlovy Vary na Dětský domov Karlovy Vary
Dětský domov a školní jídelna Mariánské Lázně na Dětský domov Mariánské Lázně
Dětský domov a školní jídelna Plesná na Dětský domov Plesná

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedené změny názvů příspěvkových organizací včetně vydání příslušných dodatků ke zřizovacím listinám dle návrhů 

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

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

Termín kontroly: 20.3.2008

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


24. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Střední lesnická škola Žlutice – Budova školního polesí a středisko praktické výuky Chlum u Novosedel“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  828/11/07

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Střední lesnická škola Žlutice – Budova školního polesí a středisko praktické výuky Chlum u Novosedel“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče STASKO plus, spol. s r.o. Karlovy Vary s nabídkovou cenou 11 112 332,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže STASKO plus, spol. s r.o. Karlovy Vary s nabídkovou cenou 11 112 332,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Josef Svoboda, ředitel příspěvkové organizace


25a) Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010 – schválení výsledku zadávacího řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  829/11/07

- schvaluje výsledek zadávacího řízení „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010“: 

na prvním místě se umístila nabídka Komerční banky a.s., Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary s nabídkovou cenou  32 195 079,54 Kč 

na druhém místě se umístila nabídka Československé obchodní banky a.s., T. G. Masaryka 32, 360 01 Karlovy Vary s nabídkovou cenou 33 062 611,63 Kč 

a na třetím místě se umístila nabídka České spořitelny a.s., Budějovická 1912, 140 04 Praha s nabídkovou cenou 34 057 736,16 Kč     

Termín kontroly: 10.1.2008

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



