Usnesení z 25. jednání RKK dne 15.5.2008
15.5.2008		Strana 1 (celkem 17)
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 25. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 15. května 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:04 do 9:50 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 9 radních)	
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 15.5.2008		RK  337/05/08
2.	Schválení použití znaku Karlovarského kraje pro vydání série pohlednic		RK  338/05/08
jednotlivých měst Karlovarského kraje
3.	Problematika odboru kontroly v programovém období 2007 – 2013		RK  339/05/08
4.	Rozšíření Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje 	RK  340/05/08
p.o. ve vazbě na administraci projektů spolufinancovaných z EU
5.  	Tisková oprava usnesení č. RK 106/02/08						RK  341/05/08
6.	Příprava zadávacího řízení na dodavatele služeb na zajištění projektové 		RK  342/05/08
dokumentace stavby „II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava“
7.	Informace o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		RK  343/05/08
v Karlovarském kraji
8.	Návrh zřízení železniční zastávky Karlovy Vary aréna				RK  344/05/08
9.	Rozpočtové změny								RK  345/05/08
10.	Kooptace členů Výboru pro národnostní menšiny do komisí			bez usnesení
11.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Krajský dětský 	RK  346/05/08
domov pro děti do 3 let v Aši
12.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		staženo
pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Plesná
13.	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			RK  347/05/08
pro SK Yamabushi o.s.
14.	Změna části usnesení č. RK 250/04/08 ze dne 3.4.2008 - Zřízení věcných 		RK  348/05/08
břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských 
sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
15.	Změna části usnesení č. RK 71/02/08 ze dne 7.2.2008 - Zřízení věcných břemen 	RK  349/05/08
na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
16.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  350/05/08
parcely č. 1492/4 v k.ú. Skalná
17.	Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2008		RK  351/05/08
18.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK  352/05/08
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku 
Karlovarského kraje
19.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova 		RK  353/05/08
bez čp/če na st.p.č. 54, vč. st.p.č. 54 a p.p.č. 19/7, vše v k.ú. Dolní Dvory
20.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavby na st.p.č. 2/1, 		RK  354/05/08
vše k. ú. Dolní Dvory - žádost p. Václava Floriána
21.    Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK  355/05/08
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů
22.	Změna názvu projektu a upřesnění celkových uznatelných nákladů pro projekt 	RK  356/05/08
„Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea 
Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ (který řeší rekonstrukci budovy školy 
Baltazara Neumanna 1, Cheb)
23.    Mimořádný příspěvek na činnost Kotec o.s. na rok 2008 				RK  357/05/08
24.  	Změna místa poskytování školských služeb speciálně pedagogického centra, 	RK  358/05/08
jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola 
a praktická škola Karlovy  Vary
25.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce výtahů Domova 	RK  359/05/08
mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“
	Schválení formy zadávacího řízení

Schválení subjektů k obeslání výzvou
Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
26.	Projekt „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových 	RK  360/05/08
Varech II. etapa – přístavba západního křídla“
	Jmenování vedoucího projektu
	Schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, 
do Prioritní osy 1: Regenerace a rozvoj měst, Oblasti podpory – 1.3 
Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

27.	Různé








	 JUDr. Josef Pavel v. r.	 		           Ing. Kamil Řezníček v. r.
hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Ellen Volavkovou
- Ing. Kamila Řezníčka



B. Schválení programu jednání

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

Stažení:
bodu č. 12)	- Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Plesná



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 15.5.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  337/05/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 15.5.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



2. Schválení použití znaku Karlovarského kraje pro vydání série pohlednic jednotlivých měst Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  338/05/08

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje pro vydání série pohlednic pro jednotlivá města Karlovarského kraje

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 



3. Problematika odboru kontroly v programovém období 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  339/05/08

- schvaluje rozsah a formu kontroly prostředků EU s metodickou pomocí (příloha č. 1, tabulka č. 2, bod 2A)

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje


4. Rozšíření Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje p.o. ve vazbě 
na administraci projektů spolufinancovaných z EU

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  340/05/08

- ukládá provést změny při rozšíření Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje p. o. v rámci 1. etapy (Ing. Uhříček, Ing. Rokůsek, Ing. arch. Musil, Ing. Správková, Ing. Klánová)

- ukládá zajistit následující rozpočtové změny (Ing. Divišová)

	přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 567 000,- Kč z Odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Agenturu projektového a dotačního managementu na pokrytí navýšení mzdových nákladů z důvodu převodu dvou zaměstnanců (jeden z odboru mládeže, školství a tělovýchovy a jeden z odboru sociálních věcí) do příspěvkové organizace Karlovarského kraje Agentury projektového 
a dotačního managementu
	přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 1 427 997,- Kč z Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Agenturu projektového a dotačního managementu na pokrytí navýšení mzdových nákladů z důvodu přijetí nových deseti zaměstnanců do příspěvkové organizace Karlovarského kraje Agentury projektového a dotačního managementu
	přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 404 005,- Kč z Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Agenturu projektového a dotačního managementu na pokrytí nezbytného technického dovybavení 
(PC, telefony apod.) v souvislosti se zvýšením stavu počtu zaměstnanců o dvanáct nových


- ukládá řediteli Krajského úřadu Karlovarského kraje pokračovat v přípravě 2. etapy (vyvedení aktivit souvisejících s administrací globálních grantů) a vést jednání o změně smluv s MŠMT a MMR

Termín kontroly: 4.9.2008

Zodpovídá: 	Ing. arch. Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Divišová, vedoucí ekonomického odboru



5. Tisková oprava usnesení č. RK 106/02/08

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  341/05/08

- bere na vědomí tiskovou opravu usnesení č. RK 106/02/08 ze dne 18.2.2008 

Původní znění:
- jmenuje členy hodnotící komise, a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka, pro všechny výše uvedené veřejné zakázky:		5. náhradník: Ing. Petr Vaněk

Nové znění:
- jmenuje členy hodnotící komise, a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka, pro všechny výše uvedené veřejné zakázky:		5. náhradník: Josef Vaněk
								 
Další text usnesení se nemění.

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



6. Příprava zadávacího řízení na dodavatele služeb na zajištění projektové dokumentace stavby 
„II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  342/05/08

- schvaluje zadání veřejné zakázky na dodavatele služeb na zajištění projektové dokumentace stavby „II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava“ formou otevřeného řízení

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedené veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100%

- jmenuje členy hodnotící komise, a za každého jednotlivého člena komise také náhradníka, pro výše uvedenou veřejnou zakázku:

1. člen: Ing. Radomil Gold               1. náhradník: Radomil Havrda
2. člen: Ing. Karel Jakobec               2. náhradník: René Bolvari
3. člen: Ing. Václav Hanzl                3. náhradník: Bc. Tomáš Hybner
4. člen: Ing. Josef Malý                    4. náhradník: Josef Murčo                      
5. člen: Mgr. Vladimír Malý            5. náhradník: Josef Vaněk
6. člen: Ing. Petr Šťovíček               6. náhradník: Irena Kroftová

Termín kontroly: 4.9.2008

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



7. Informace o návrhu plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  343/05/08

- bere na vědomí informaci o plánu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji pro rok 2008

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



8. Návrh zřízení železniční zastávky Karlovy Vary aréna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  344/05/08

- bere na vědomí  informaci o návrhu zřízení železniční zastávky Karlovy Vary aréna

- schvaluje návrh na vybudování železniční zastávky Karlovy Vary aréna za předpokladu, že nebudou vůči Karlovarskému kraji uplatněny žádné požadavky na spolufinancování předmětné akce 

Termín kontroly: 7.8.2008

Zodpovídá: 	Ing. Milan Novák, pověřený zastupováním vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství



9. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  345/05/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č.  87/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje, v kapitole příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 6.900.600,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků určených v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008 z investičního 
na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvky obcím z rozpočtu Karlovarského kraje na „Program obnovy venkova“. 

Rozpočtovou změnu č. 88/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční prostředky ve výši ± 119.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů na zpracování studie proveditelnosti projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherovka vila, jehož realizace se připravuje z ROP NUTS II Severozápad.

Rozpočtovou změnu č. 89/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 10.650.000,-- Kč. Tyto finanční prostředky byly plánovány na realizaci projektů – Modernizace Krajské knihovny 8.500.000,-- Kč a Parková úprava dvora a krypty Kostela sv. Kláry – 2.150.000,-- Kč, které se realizovat nebudou a budou použity 
k pokrytí zvýšené potřeby finančních prostředků k realizaci projektu Stavební úpravy budovy školy
na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu ve výši 9.258.920,-- Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 1.391.080,-- Kč budou ponechány v odboru jako rezerva pro další projekty. Celkové náklady projektu se navyšují z původních 20.500.000,-- Kč na 29.758.920,-- Kč. Projekt je připravován k realizaci a financování z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 
1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, kde minimální způsobilé výdaje na projekt činí 25 mil. Kč.
- přesun v rámci výše uvedených rozpočtových prostředků z neinvestičních na investiční prostředky 
ve výši ± 7.023.920,-- Kč
Finanční prostředky Krajskému muzeu budou uvolněny v celkové výši 29.758.920,-- Kč formou    příspěvku (spolufinancování) – celkem ve výši 2.231.919,-- Kč (investice 2.225.544,-- a neinvestice 6.375,--) a formou půjčky (předfinancování) – celkem ve výši 27.527.001,-- Kč (investice 27.448.376,-- a  neinvestice 78.625,--).

Rozpočtovou změnu č. 90/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 93.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje určenou na realizaci projektu „Základní dokumentace 
a identifikace současného stavu tradiční lidové kultury v Karlovarském kraje“ z programu Kulturní aktivity


Rozpočtovou změnu č. 91/2008
-  přesun rozpočtových prostředků Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 50.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro organizaci Policie České republiky Správa Západočeského kraje na projekt Ajax.

Rozpočtovou změnu č. 92/2008
- přesun rozpočtových prostředků  Odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 11.700,-- Kč z důvodu poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výdajů za služby související s provozem videokonference na základě smlouvy schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 447/06/07 ze dne 14.6.2007

Rozpočtovou změnu č. 93/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ±  200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Města Cheb Správa zdravotních
 a sociálních služeb Cheb na projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně“.

Rozpočtovou změnu č. 94/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  v rámci schváleného  rozpočtu na rok 2008 v celkové částce ±  428.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zemědělskou školu Dalovice  na zabezpečení výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty. 

Rozpočtovou změnu č. 95/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 180.000,-- 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 zdravotním postižením v soukromých školách v Karlovarském kraji pro období leden až srpen 2008 (rozpis škol 
je uveden v důvodově zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 96/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 76.322,-- Kč z titulu zapojení nevyčerpaných investičních prostředků za rok 2007 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2008 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Prvního českého gymnázia Karlovy Vary.  Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov k navýšení provozního  příspěvku.

Rozpočtovou změnu č. 97/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  300.000,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2008. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Ostrov k  navýšení investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s projektem výdejny stravy pro žáky gymnázia.

Rozpočtovou změnu č. 98/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.169,-- Kč z titulu vrácení přeplatku
 na všeobecném zdravotním pojištění za období únor 2003 až červen 2004 od příspěvkové organizace zřizované městem Cheb 6. základní školy Cheb. Prostředky budou zaslány Ministerstvu financí České republiky

Termín kontroly: 12.6.2008

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování



10. Kooptace členů Výboru pro národnostní menšiny do komisí

Rada Karlovarského kraje nepřijala k předmětnému bodu žádné usnesení.



11. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let v Aši

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  346/05/08

- schvaluje  použití investičního fondu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Vladivostocká 9, Aš ve výši 1.725.000,-- Kč na investiční akce: „Rekonstrukce terasy v objektu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš, Neumannova 21 a 23“ a „Odstranění vlhkosti v objektu Krajského dětského domova pro děti do 3 let Aš, Neumannova 21 a 23 s přilehlou terasou“ 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



12. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Plesná

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.



13. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro SK Yamabushi o.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  347/05/08

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro SK Yamabushi o.s. ve výši 18 000,- Kč na zajištění mistrovství ČR v Kyokushinkai Karate juniorů a seniorů 2008 s mezinárodní účastí

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a SK Yamabushi o.s. dle návrhu

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



14. Změna části usnesení č. RK 250/04/08 ze dne 3.4.2008 - Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  348/05/08

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 250/04/08 ze dne 3.4.2008 ve znění:

      - Schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 34 v k.ú. Kamenný Dvůr 
      Zbývající část usnesení č. RK 250/04/08 ze dne 3.4.2008 se nemění.       

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 13 v k.ú. Štědrá u Kynšperka nad Ohří 

Termín kontroly:  4.9.2008

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



15. Změna části usnesení č. RK 71/02/08 ze dne 7.2.2008 - Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  349/05/08

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 71/02/08 ze dne 7.2.2008 ve znění:

      - Schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1706 v k.ú. Sokolov 
      Zbývající část usnesení č. RK 71/02/08 ze dne 7.2.2008 se nemění.       

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1706/1 v k.ú. Sokolov

Termín kontroly:  4.9.2008

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


16. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1492/4 v k.ú. Skalná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  350/05/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1492/4 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Skalná, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Českou republikou - Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako budoucí prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která bude stanovena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku ČR - Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- 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 kupní smlouvě a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 4.9.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o.
           
17. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  351/05/08

- schvaluje nepodání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu 298 226 - majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z důvodu, že v období od 16. listopadu 2007 
do 30. května 2008 nebyly žádné výkupy realizovány

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



18. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  352/05/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 47/1 v k.ú. Nebanice, silnice 
č. III/21216 ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dle polohopisného plánu (umístění inženýrských sítí – telekomunikačního vedení do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.071,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 21.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 597/1 v k.ú. Potočiště, silnice č. III/0218 ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu č. 74-24/2007 
ze dne 29.3.2007 (umístění inženýrských sítí – přípojky elektrické energie portálu elektronického mýtného na silnici R06 152,7 km do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 2.963,10 Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 44/01/05 ze dne 21.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1232 v k.ú. Radošov u Kyselky,  silnice č. II/221 ve prospěch Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech dle geometrického plánu 
č. 690-31/2007 ze dne 28.6.2007 (umístění inženýrských sítí – vodovodu do silničního pozemku), a to 
za celkovou jednorázovou úhradu 58.050,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 87/02/02 ze dne 14.2.2002

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1232 v k.ú. Radošov u Kyselky,  silnice č. II/221 a k silničnímu pozemku p.č. 1263/3 v k.ú. Radošov u Kyselky, silnice č. III/22124 ve prospěch Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech dle geometrického plánu č. 677-3/2007 ze dne 12.3.2007 (umístění inženýrských sítí – vodovodu do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 72.114,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 21.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1083 v k.ú. Velichov,  silnice č. II/221 ve prospěch Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech dle geometrického plánu 
č. 396-228/2007 ze dne 10.1.2008 (umístění inženýrských sítí – vodovodu a kanalizace do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 87.941,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 21.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 445/2 a č. 445/3 v k.ú. Obilná, silnice 
č. III/21223 ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu 
č. 139-29/2007 ze dne 15.2.2008 (umístění inženýrských sítí – datové přípojky pro mýtný portál na silnici R6-150,1-R-0 do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 23.609,60 Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 21.1.2005

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných  smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  4.9.2008

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



19. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova bez čp/če na st.p.č. 54, vč. st.p.č. 54 a p.p.č. 19/7, vše v k.ú. Dolní Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  353/05/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt bez čp/če na stavební parcele č. 54, stavební parcelu č. 54 o výměře 54 m2, pozemkovou parcelu č. 19/7 o výměře 2595 m2, vše v k.ú. Dolní Dvory

Termín kontroly: 4.9.2008

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



20. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavby na st.p.č. 2/1, vše k. ú. Dolní Dvory - žádost p. Václava Floriána

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  354/05/08

- schvaluje zamítnutí žádosti pana Václava Floriána, bytem Růžová 3, 350 02  Cheb, o odkoupení stavby bez čp/če na stavební parcele č. 2/1, vč. stavební parcely č. 2/1 o výměře 1688 m2, v k.ú. Dolní Dvory

Termín kontroly:  6.11.2008

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



21. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  355/05/08

- schvaluje výjimky (viz tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje usnesením 
č. 64/01/07 dne 18.1.2007, pro žádosti, které nebyly doloženy povinnou přílohou stanovenou 
v Čl. II odst. 3 písm. g), a to v tom smyslu,  že dané žádosti budou přijaty, hodnoceny a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící přílohu – závazné stanovisko orgánu státní památkové péče -  doloží nejpozději do 30.6.2008:

ID Projektu
Název objektu
Název projektu
Žadatel
Důvod žádosti
o výjimku
7
Sokolov, kapucínský klášter
oprava sousoší               a prostoru ,,Gecemanské zahrady“
Město Sokolov
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
8
Kyselka, kaplička
celková rekonstrukce
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. divize Karlovy Vary
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
31
Dolní Hluboká, kaple
oprava vnitřních omítek a podlahy, odvodnění objektu a provedení parkových úprav okolí
Město Krásno
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
59
Tatrovice, kostel sv. Erharda
nátěr střechy, ošetření krovu
Římskokatolická farnost Chodov
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
62
Lachovice, kaple
oprava věžičky, oprava vnitřních omítek včetně malby, výroba a montáž oken a dveří
Město Toužim
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
67
Žalmanov, kostel Nanebevzetí P. Marie
oprava a nátěr střešní krytiny
Římskokatolická farnost v Bochově
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
73
Horní Blatná, Lesní  č. p. 109
oprava vnějších omítek, stěn a komínů, nátěr dřevěných oken, oprava střechy
Jaroslav a Zuzana Strádalovi
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
79
Horní Blatná, Úzká č. p. 113/26
oprava nátěrů, restaurování barokních dveří
Ing. Vanda Strádalová
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
95
Jáchymov, tř. Dukelských hrdinů 334
dům Carmen, výměna oken a dveří, střešní krytiny, výkladních skříní
Michal Křenek
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
105
Kraslice, kostel Božího těla
oprava střešního pláště vč. bednění a lokálních oprav krovu
Římskokatolická farnost Kraslice
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
107
Jáchymov, Na Slovanech 599
dokončení akce z roku 2007: oprava fasády, oken a vchodových dveří
Zdeněk Péter
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
118
Krásno, objekt bývalé fary
rekonstrukce střechy hospodářské budovy
Společenství (Jan 10) o. s.
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
123
Jáchymov, Mincovní 28
dokončení revitalizace 
- fasáda
Václav Kremer
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
124
Loket, Řeznická č. p. 110
oprava štítové věžičky, oprava fasády, nátěr krovů, výměna oken, oprava střešní krytiny
Miroslav Volf

Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
125
Loket, T. G. M. 27
oprava fasády, oprava střešní krytiny, oprava komínových těles, oprava výkladců
Miroslav Volf a Dušan Volf

Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
142
Nejdek, evangelický kostel
kompletní oprava kostela
Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
149
Branišov, kostel sv. Blažeje
vyklizení interiéru, snížení terénu na původní výšku podlahy, odkopání a odvodnění kostela
Cesta z města


Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
150
Starý Rybník, hrad
zamezení sesuvu půdy a kamení
Tomáš Bílek
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko
152
Krásno, rozhledna
oprava kamenného zábradlí a informačních tabulí
Město Krásno
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko

Termín kontroly: 10.7.2008

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



22. Změna názvu projektu a upřesnění celkových uznatelných nákladů pro projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ 
(který řeší rekonstrukci budovy školy Baltazara Neumanna 1, Cheb)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  356/05/08

- souhlasí 
se změnou názvu projektu z „Rekonstrukce školy, Baltazara Neumanna 1, Cheb 
na muzejní depozitář“ na „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“
s podáním žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“, (který řeší rekonstrukci budovy školy Baltazara Neumanna 1, Cheb) o celkových nákladech 31 208 920,- Kč 
se zajištěním předfinancování projektu ve výši 31 208 920,- Kč a se zajištěním spolufinancování projektu ze strany Karlovarského kraje ve výši 2 340 669,- Kč 
(7,5 % celkových způsobilých výdajů)

- schvaluje
závazný příslib financování na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy školy 
na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“, (který řeší rekonstrukci budovy školy Baltazara Neumanna 1, Cheb)
b)	znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce a Dodatku č. 1 ke Smlouvě 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, p.o.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
změnu názvu projektu z „Rekonstrukce školy, Baltazara Neumanna 1, Cheb na muzejní depozitář“ na „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ 
podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ (který řeší rekonstrukci budovy školy Baltazara Neumanna 1, Cheb) o celkových nákladech 31 208 920,- Kč
c)	zajištění předfinancování projektu ve výši 31 208 920,- Kč a zajištění 	spolufinancování projektu ze strany Karlovarského kraje ve výši 2 340 669,- Kč 
	(7,5 % celkových způsobilých výdajů)
d)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy školy 
na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“, (který řeší rekonstrukci budovy školy Baltazara Neumanna 1, Cheb)
e)	znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování a spolufinancování projektu v rámci ROP NUTS II Severozápad, které budou uzavřeny mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje, p.o.

Termín kontroly: 4.12.2008

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



23.  Mimořádný příspěvek na činnost Kotec o.s. na rok 2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  357/05/08

- souhlasí s poskytnutím mimořádného příspěvku pro Kotec o.s. na zajištění projektů „Terénní program Sokolovsko“ a „Terénní program Chebsko“ ve výši 150.000,- Kč

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí mimořádného příspěvku pro Kotec o.s. na zajištění projektů „Terénní program Sokolovsko“ a „Terénní program Chebsko“ ve výši 150.000,- Kč
             
Termín kontroly: 4.9.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



24.  Změna místa poskytování školských služeb speciálně pedagogického centra, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy  Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  358/05/08

- schvaluje změnu místa, kde se uskutečňují školské služby speciálně pedagogického centra, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, z adresy 356 01 Sokolov, K. H. Borovského 1267, na 356 01 Sokolov, K. H. Máchy 1276, s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

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

Termín kontroly: 24.7.2008

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



25. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  359/05/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní  jídelny Karlovy Vary“ 

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“  

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahů domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Jan Klikar		      	- náhradník: Zdeněk Blahovec
- člen: Ing. Radim Adamec          	  	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Milan Březina			- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Kamil Řezníček		     	- náhradník: Ing. Ivan Žikeš
- člen: RNDr. Jaroslav Růžička	     	- náhradník: Ing. Jan Horník
- člen: Ing. Josef Malý	        	            	- náhradník: Olga Haláková
- člen: Josef Murčo      		            	- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Ing. Martina Klánová		- náhradník: Ing. Radim Adamec
- člen: Mgr. Jan Klikar 		       	- náhradník: Zdeněk Blahovec
- člen: Milan Březina			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
	
Termín kontroly:  4.12.2008 

Zodpovídá: Mgr. Jan Klikar, ředitel příspěvkové organizace



26. Projekt „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“
- Jmenování vedoucího projektu
- Schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 1: Regenerace a rozvoj měst, Oblasti podpory – 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  360/05/08

- jmenuje RNDr. Zdeňka Papeže, ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 byla příspěvková organizace První české gymnázium v Karlových Varech

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci První české gymnázium v Karlových Varech

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ ve výši 70.000.000,- Kč, uvedenými v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 70.000.000,- Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdajů, tj. 5.250.000,- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu ve výši 5.250.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v této výši dle návrhu

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ ve výši celkových nákladů 70.000.000,- Kč z prostředků kraje

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu ve výši 70.000.000,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky na předfinancování projektu ve výši 64.750.000,- Kč dle návrhu

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 prostřednictvím příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- ukládá příspěvkové organizaci připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 11.9.2008 

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace



27. Různé

