Usnesení z 19. jednání RKK dne 11.4.2008
11.4.2008		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 19. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. dubna 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:00 do 09:30 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
Přizvaní:	             p. Kopál
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
                                                    
	Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje k přípravě žádostí o poskytnutí           RK 266/04/08

dotace z Regionálního operačního programu na realizaci staveb na silnicích     
II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění finančního krytí
	Projekt „Česko – bavorský geopark“ – schválení finančního krytí a podání                RK 267/04/08

žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit 
a infrastruktury CR
3.    Smlouva o dílo -  Přenos finálového utkání Extraligy v ledním hokeji                         RK 268/04/08












            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. Revokace usnesení Rady Karlovarského kraje k přípravě žádostí o poskytnutí dotace                      z Regionálního operačního programu na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění finančního krytí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 266/04/08

-                         - ruší své usnesení č. RK 243/04/08 ze dne 3.4.2008

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad              na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v rámci projektu s názvem „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ s celkovými náklady                do 400 mil. Kč (celkové předpokládané náklady bez korektur v rámci konečné verze projektové žádosti činí 395.074.769,- Kč) 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje podání této žádosti schválit 

- souhlasí s tím, aby byl příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje poskytnut pro rok 2009 investiční příspěvek ve výši 50 mil. Kč, na zajištění finančního krytí projektu s názvem „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“                        

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje tento příspěvek schválit 

- souhlasí se zajištěním finančního krytí I. a II. etapy projektu s názvem „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ do výše 350 mil. Kč, a to jednak formou čerpání schváleného úvěru (viz usnesení ZKK 265/12/07 ze dne 3.12.2007), až do výše 300 mil. Kč a jednak formou čerpání investičního příspěvku příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje pro rok 2009, až do výše 50 mil. Kč         
    
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované zajištění finančního krytí schválit 

Termín kontroly: 15.5.2008

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




2. Projekt „Česko – bavorský geopark“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 267/04/08

- souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Česko – bavorský geopark“
s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Česko – bavorský geopark“ ve výši 65 000 000,00 Kč
se spolufinancováním projektu ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je 4 875 000,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena příspěvková organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje

- schvaluje
a)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Česko – bavorský geopark“
b)	znění Smlouvy o půjčce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu v rámci ROP NUTS II Severozápad, které budou uzavřeny mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje
c)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Krajského muzea Karlovarského kraje

- pověřuje 
a)	PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerské smlouvy
b)	PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Česko – bavorský geopark“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)	předfinancování projektu „Česko – bavorský geopark“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2008 – 2011, a to ve výši 65 000 000,00 Kč v letech 2008 - 2011                        a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je 4 875 000,00 Kč
b)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Česko – bavorský geopark“
c)	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena příspěvková organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje
d) pověření PhDr. Evy Dittertové, ředitelky Krajského muzea Karlovarského kraje,         podpisem žádostí o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013
znění Smlouvy o půjčce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu v rámci ROP NUTS II Severozápad, které budou uzavřeny mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje 
f)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Krajského muzea Karlovarského kraje
Termín kontroly: 4.12.2008

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

3. Smlouva o dílo -  Přenos finálového utkání Extraligy v ledním hokeji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 268/04/08

- schvaluje smlouvu o dílo mezi Karlovarským krajem, IČ: 70891168, zastoupeným hejtmanem       JUDr. Josefem Pavlem a panem Vladimírem Suchanem, IČ: 15717186, Plzeňská 334, 364 01 Toužim, 
na zajištění přenosu finálového zápasu Extraligy ledního hokeje dne 14.4.2008 ve výši 196.000,- Kč

Zodpovídá: JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje

