Usnesení z 27. jednání RKK dne 22.5.2008
22.5.2008		Strana 1 (celkem 26)
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 22. května 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:15 do 10:45 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 22.5.2008		RK  364/05/08
2.	Schválení užití znaku Karlovarského kraje v učebnici zeměpisu pro čtvrtý 		RK  365/05/08
a pátý ročník
3.	Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě s externím auditorem v rámci grantových 	RK  366/05/08
schémat v opatření 1.1 a podopatření 4.2.2 SROP
4.	Souhrnná monitorovací zpráva v rámci monitorování a aktualizace 		RK  367/05/08
Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
5.	Dohoda o výkonu činností při naplňování programu přeshraniční spolupráce 	RK  368/05/08
Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013
6.	Nominace do Regionálního řídícího výboru (OP ČR – Bavorsko) 			RK  369/05/08
a Lokálního řídícího výboru (OP ČR – Sasko) Cíl 3 pro plánovací 
období 2007 - 2013
7.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2008		RK  370/05/08
8.	Revokace usnesení č. RK 281/04/08 ze dne 24.4.2008 a nový návrh 		RK  371/05/08
Smlouvy o partnerství a spolupráci - Integrovaný projekt Dopravní terminály 
Karlovarského kraje - Dopravní terminál Cheb
9.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. – návrh na uzavření podnájemní smlouvy 		RK  372/05/08
10.	Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Technické 	RK  373/05/08
zhodnocení požárního automobilu CAS 40 – T-815 – 6 x 6 – Letištní speciál 
po rekonstrukci“
11.	Rozpočtové změny								RK  374/05/08
12.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007					RK  375/05/08
13.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje právnické 		RK  376/05/08
osobě RES VITAE,  občanské sdružení Karlovy Vary
14.	Schválení dodatečných příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 			RK  377/05/08
v oblasti kultury
15.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit 		RK  378/05/08
v cestovním ruchu pro rok 2008
16.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK  379/05/08
rezervací a městských památkových zón 2008 - I. etapa
17.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	RK  380/05/08
památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008
18.	Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ – schválení 		RK  381/05/08
smlouvy o partnerství a spolupráci
19. 	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky 		RK  382/05/08
„Zajištění celodenního stravování ( obědů ) pro klienty a obědů pro zaměstnance 
v Domově pro seniory „Skalka“ v Chebu“
20.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky 		RK  383/05/08
„Zajištění celodenního stravování ( obědů ) pro klienty a obědů pro zaměstnance 
v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart“
21.	Schválení statutárního zástupce ředitele příspěvkové organizace Domova 		RK  384/05/08
pro seniory v Lázních Kynžvart, Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart
22. 	Předprojektový záměr „Individuální projekt  - Poskytování sociálních služeb 	RK  385/05/08
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“
23.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky 		RK  386/05/08
„Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance 
v Domově pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v 	Chebu“
24.	Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 			RK  387/05/08
Léčebna dlouhodobě nemocných
25.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK  388/05/08
26.	„Hranice u Aše – výstavba ČS PHM na p.p.č. 462/3“ - vyjádření podle 		RK  389/05/08
§ 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí
27.	Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů 	RK  390/05/08
u dětí a mládeže na rok 2008
28.	Změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání střední školy, 		RK  391/05/08
jejíž činnost vykonává Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů 
a střední odborné učiliště s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Zahradní 23
29.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 	RK  392/05/08
Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov
30.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení 	RK  393/05/08
Kotec
31.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje panu Karlu Šimandlovi, 	RK  394/05/08
zákonnému zástupci Jana Šimandla, žáka II. ročníku Konzervatoře Plzeň
32.	Schválení finančního krytí projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ 	staženo
a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013
33.	Odvolání Mgr. Hany Jandíkové z funkce ředitelky příspěvkové organizace 	RK  395/05/08
Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří
34.	Změna osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 	RK  396/05/08
35.	a) Doplnění znění 1. výzvy k předkládání grantových projektů z OP VK, 		RK  397/05/08
    Prioritní osy 1, 	Oblast 	podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol 
    a školských zařízení v Karlovarském kraji“
	b) Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Dodatek č. 2 k Dohodě 	RK  398/05/08
    o poskytnutí příspěvku
	c) Poskytnutí daru za záchranu lidského života					RK  399/05/08
	d) Poskytnutí daru na pořízení speciálních rehabilitačních pomůcek		RK  400/05/08
e) Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh pravidel				RK  401/05/08
f) Změna platu řediteli příspěvkové organizace Agentura projektového 		RK  402/05/08
              a dotačního managementu Karlovarského kraje	
g) Změna usnesení č. RK 360/05/08 - Projekt „Rekonstrukce a dostavba 		RK  403/05/08
              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
										












	  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:

- RNDr. Petra Horkého
- Ing. Kamila Řezníčka



B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 35a)	- Doplnění znění 1. výzvy k předkládání grantových projektů z OP VK, 	Prioritní osy 1, Oblast 	podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“
bod č. 35b)	- Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytnutí příspěvku
bod č. 35c)	- Poskytnutí daru za záchranu lidského života
bod č. 35d)	- Poskytnutí daru na pořízení speciálních rehabilitačních pomůcek
bod č. 35e)	- Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh pravidel
bod č. 35f)  	- Změna platu řediteli příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
bod č. 35g)       - Změna usnesení č. RK 360/05/08 - 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

Stažení z programu:
bodu č. 32)	- Schválení finančního krytí projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ 
a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.5.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  364/05/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.5.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



2. Schválení užití znaku Karlovarského kraje v učebnici zeměpisu pro čtvrtý a pátý ročník

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  365/05/08

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje v učebnici zeměpisu pro čtvrtý a pátý ročník

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 



3. Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě s externím auditorem v rámci grantových schémat v opatření 1.1 a podopatření 4.2.2 SROP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  366/05/08

- schvaluje znění dodatku č. 1 ke Smlouvě s externím auditorem ev. č. 052/2006 uzavřenou dne 16.2.2006 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě s externím auditorem ev. č. 052/2006 uzavřenou dne 16.2.2006 
      
Termín kontroly:  10.7.2008

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



4. Souhrnná monitorovací zpráva v rámci monitorování a aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  367/05/08

- bere na vědomí Souhrnnou monitorovací zprávu v rámci monitorování a aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- ukládá odboru regionálního rozvoje zpracovat aktualizaci strategické části Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 a aktualizaci Akčního plánu 

Termín kontroly: 10.7.2008

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



5. Dohoda o výkonu činností při naplňování programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  368/05/08

- schvaluje návrh Dohody o výkonu činností při naplňování programu přeshraniční spolupráce 
Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 a zplnomocňuje hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla k podpisu této dohody

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



6. Nominace do Regionálního řídícího výboru (OP ČR – Bavorsko) a Lokálního řídícího výboru (OP ČR – Sasko) Cíl 3 pro plánovací období 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  369/05/08

- schvaluje následující nominaci do Regionálního řídícího výboru a do Lokálního řídícího výboru 
za Krajský úřad Karlovarského kraje:

	Ing. Petra Ederová - řádný člen
	Jaroslav Sobotka DiS. - náhradník


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



7. Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  370/05/08

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro město Teplá ve výši 1 000 000,- Kč, město Cheb ve výši 112 909,- Kč, obec Královské Poříčí ve výši 
200 000,- Kč, město Skalná ve výši 1 000 000,- Kč, město Ostrov ve výši 53 000,- Kč, město Ostrov 
ve výši 138 091,- Kč, město Nejdek ve výši 146 000,- Kč, obec Vysoká Pec ve výši 150 000,- Kč a obec Dolní Žandov ve výši 200 000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje uvedeným žadatelům dle návrhu

Termín kontroly:  7.8.2008

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



8. Revokace usnesení č. RK 281/04/08 ze dne 24.4.2008 a nový návrh Smlouvy o partnerství 
a spolupráci - Integrovaný projekt Dopravní terminály Karlovarského kraje - Dopravní terminál Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  371/05/08

- zrušuje usnesení č. RK 281/04/08 ze dne 24. 4. 2008 – „Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci – Integrovaný projekt Dopravní terminály Karlovarského kraje – Dopravní terminál Cheb“

- souhlasí s předloženým novým návrhem Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Karlovarským krajem a městem Cheb na zajištění realizace Stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“

- ukládá pověřenému vedoucímu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Milanovi Novákovi a řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. Ing. Petrovi Uhříčkovi zajistit provedení potřebných opatření ke splnění závazků Karlovarského kraje, které ze Smlouvy o partnerství a spolupráci uzavřené mezi Karlovarským krajem a městem Cheb vyplývají

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, pověřený k zastupování vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace



9. Letiště Karlovy Vary s.r.o. – návrh na uzavření podnájemní smlouvy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  372/05/08

- souhlasí s uzavřením předložené podnájemní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a společností CANADIAN RISK CAPITAL a.s. 

Termín kontroly:  24.7.2008

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



10. Schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele zakázky: „Technické zhodnocení požárního automobilu CAS 40 – T-815 – 6 x 6 – Letištní speciál po rekonstrukci“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  373/05/08

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, výsledek výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Technické zhodnocení požárního automobilu CAS 40 – T-815 – 6 x 6 – Letištní speciál po rekonstrukci“. 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídky firmy THT, s. r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička s nabídkovou cenou 5 200 300,- Kč včetně DPH.

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. a firmou THT, s. r.o., Starohradská 316,572 01 Polička s nabídkovou cenou 
5 200 300,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly:  24.7.2008

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



11. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  374/05/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 99/2008
- přesun rozpočtových prostředků  v celkové částce ± 373.623,-- Kč  z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací. Tyto finanční prostředky budou rozděleny v rámci dalších grantových řízení odboru sociálních věcí.

Rozpočtovou změnu č. 100/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 6.600.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. pro zakázku „Zpracování forenzního auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.“.

Rozpočtovou změnu č. 101/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.038.878,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k  zajištění rozvojového programu ve vzdělávání „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2008 - 1. kolo“ pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary v částce 155.762,-- Kč a dále pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (seznam uveden v důvodové zprávě) ve výši 1.883.116,-- Kč. 

Termín kontroly: 10.7.2008

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



12. Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  375/05/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 takto:

	Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5 )			 4 420 598 249,79 Kč

Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8)			 4 232 026 052,93 Kč
Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9)     			    188 572 196,86 Kč
	Zapojení financování výdajů  (tab. č. 1, řádek 10) 		    291 013 415,55 Kč

Finanční vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 6, řádek 12)	           482 321,90 Kč
	Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 36) 		    479 477 100,53 Kč

Z toho: 
	Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 37) 	    416 876 860,35 Kč

Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 80) 		      62 600 240,18 Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 416 876 860,35 Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 38 až 79

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení rozdělení volných finančních prostředků ve výši 62 600 240,18 Kč dle tabulky č. 1a

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



13. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje právnické osobě RES VITAE,   občanské sdružení Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  376/05/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, 5 ks použitých počítačů s příslušenstvím, které jsou ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a právnickou osobou RES VITAE, občanské sdružení Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje, 5 ks použitých počítačů s příslušenstvím formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a právnickou osobou RES VITAE, občanské sdružení Karlovy Vary

- ukládá vedoucímu Majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje připravit darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a právnickou osobou RES VITAE, občanské sdružení Karlovy Vary

Termín kontroly:  7.8.2008

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



14. Schválení dodatečných příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  377/05/08

- schvaluje příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v tabulce č. 1

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracování příslušných smluv 
o poskytnutí příspěvků organizacím uvedeným v tabulce č. 1

Termín kontroly: 16.10.2008  

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



15. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu 
pro rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  378/05/08

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2008 k podpoře aktivit v cestovním ruchu dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 1 670 000,- Kč 

- zplnomocňuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského k podpisu smluv 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu v roce 2008 dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství 
a cestovní ruch v celkové výši 1 330 000,- Kč 

Termín kontroly: 4.12.2008

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

 	       

16. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2008 - I. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  379/05/08

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2008 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši 705 000,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mariánských Lázních
200 000,00 Kč
Mariánské Lázně, evangelický kostel
Oprava krovu a střechy
Autoart, a.s.
10 000,00 Kč
Cheb, městský dům Provaznická čp. 439
Oprava oken
Vendula Orságová
15 000,00 Kč
Cheb, městský dům  Provaznická čp. 423
Oprava fasády
Martin Zährl
82 000,00 Kč
Cheb, městský dům Dobrovského čp. 70
Oprava střechy, krovu, fasády, odvlhčení
Ing. František Horský, Otto Kušnír
24 000,00 Kč
Cheb, městský dům Provaznická čp. 441
Oprava fasády, balkonu, okapu a svodů
Alena Šustrová, Miroslav Šustr, Zdislav Slabý, Noëma Lucie Slabá, Jaroslav Němec, Vojtěch Němec, Kamil Němec
74 000,00 Kč
Cheb, městský dům Dlouhá čp. 417
Oprava střechy
Denisa a Petr Počepičtí
100 000,00 Kč
Loket, měšťanský dům Rooseveltova čp. 173
Zhotovení dřevěných oken a vysprávky omítek fasády
Římskokatolická farnost Toužim
200 000,00 Kč
Toužim, kaple areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie
Kompletní oprava kaple

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2008 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši  4 055 000, 00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Obec Horní Blatná
200 000,00 Kč
Horní Blatná, kaple sv. Kříže
Restaurování vnitřních omítek – IV. etapa
Město Horní Slavkov
605 000,00 Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
Restaurování omítek
Město Jáchymov
785 000,00 Kč
Jáchymov, radnice
Oprava vnějšího pláště včetně restaurování historických omítek a reliéfních výzdob štítu 
Město Loket 
       200 000,00 Kč 
Loket, hrad
Nátěr a oprava šindelové střechy
Město Loket
255 000,00 Kč
Loket, hrad 
Oprava spárování opěrné zdi za II. bránou a věží 
Město Mariánské Lázně
200 000,00 Kč
Mariánské Lázně, městská knihovna
Sanace vlhkého obvodového zdiva
Město Ostrov
729 000,00 Kč

Ostrov, Palác princů
Obnova venkovního schodiště – restaurování kamenosochařských prvků
Město Ostrov
481 000,00 Kč
Ostrov, Palác princů
Obnova a statické zajištění venkovního schodiště 
Město Teplá
400 000,00 Kč
Teplá, Sloup Nejsvětější Trojice
Restaurování sloupu – III. etapa
Město Žlutice
         200 000,00 Kč 
Žlutice, muzeum čp. 1
Oprava fasády, výměna výplní otvorů - dvorní část

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008

Termín kontroly: 6.11.2008

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



17. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  380/05/08

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným žadatelům než obcím uvedeným v příloze č. 1 (dle jejich žádostí ve výši do 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2008 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 4 665 000,- Kč

Žadatel
Projekt
 Příspěvek 
Římskokatolická farnost Aš
Aš, kostel sv. Mikuláše - výměna střešní krytiny a oprava klempířských prvků
     70 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří - oprava fasádních omítek, římsy, oprava kamenné opěrné zdi
     70 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
Bečov nad Teplou, objekt bývalé fary - obnova fasády, klempířských prvků
   100 000,00 Kč 
Národní památkový ústav, Loket
Bečov nad Teplou, relikviář sv. Maura - prováděcí dokumentace zajištění klimatického režimu
     35 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Ostrov
Bor u Ostrova, kostel sv. Maří Magdalény - oprava fasády lodě kostela, penetrační nátěr střechy
     50 000,00 Kč 
Cesta z města
Branišov, kostel sv. Blažeje - vyklizení interiéru, snížení terénu na původní výšku podlahy, odkopání          a odvodnění kostela
   125 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Toužim
Brložec, kostel sv. Michaela Archanděla - oprava střešní krytiny     a krovu
   150 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Žlutice
Čichalov, kostel Všech Svatých - oprava střešní krytiny
   150 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Stará Role
Dalovice, kostel Panny Marie Těšitelky - oprava přístupového schodiště s terasou , doplnění klempířských prvků
     50 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Ostrov
Děpoltovice, kostel sv. Michaela Archanděla - oprava fasády, klempířských prvků a ciferníku
     30 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Cheb
Dolní Žandov, kostel sv. Michaela Archanděla - kompletní výměna břidlicové krytiny, výměna bednění, oprava věže
   120 000,00 Kč 
Náš region, občanské sdružení
Heřmanov, Plescherova kaple - oprava pláště a zastřešení
     60 000,00 Kč 
Petr a Ilona Divišovi
Horní Blatná, Hamerská č. p. 28 – rekonstrukce ,,krušnohorského záchodu“ včetně krovu a podlahy
     50 000,00 Kč 
Jaroslav a Zuzana Strádalovi
Horní Blatná, Lesní  č. p. 109 - oprava vnějších omítek, stěn a komínů, nátěr dřevěných oken, oprava střechy
     30 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Ostrov
Hroznětín, kostel sv. Petra a Pavla - dokončení oprav střechy věže, oprava fasády věže a klempířských prvků
   150 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Cheb
Cheb, kostel sv. Mikuláše - reinstalace sítí do gotických oken
     40 000,00 Kč 
Gabriela Radlová
Chlum Svaté Máří, ul. Zahradní 8 - oprava krovu, výměna střešní krytiny, statické zajištění domu, provedení izolace
     70 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Žlutice
Chyše, kostel Jména Panny Marie - obnova vnitřních omítek
   100 000,00 Kč 
Freudenštejn, s. r. o.
Jáchymov, hrad Freudenštejn - objekt Šlikovy věže - SHP a PD
     90 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Jáchymov
Jáchymov, kostel sv. Jáchyma - oprava vnějších pískovcových parapetů a bočního klenbového schodiště
     60 000,00 Kč 
Ing. arch. František Bělecký František Bělecký
Jáchymov, Matheisova č. p. 126 - dokončení fasád
     60 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Karlovy Vary Rybáře
Karlovy Vary - Rybáře, kostel Povýšení sv. Kříže - oprava varhan stavitele Jindřicha Schifnera
   100 000,00 Kč 
Eva Janderová
Karlovy Vary, Sadová 51/940 - oprava 3 ks špaletových oken - repliky, repase
     50 000,00 Kč 
Bohumil a Ivana Svobodovi
Karlovy Vary, vzorkovna porcelánky Karla Knolla - oprava střechy
   180 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Skalná
Kopanina, kostel sv. Jiří a Jiljí - oprava střešního pláště a klempířských prvků
   130 000,00 Kč 
Alexandr Tučák
Kraslice, soubor staveb bývalých městských jatek - výměna okrasného zdiva, oprava fasády na přilehlé budově 1313
     80 000,00 Kč 
František Smrž
Krásno č. e. 2 - repase a výměna oken, oprava havarijního stavu štítu, ošetření trámů, oprava fasády, nátěr okapů
     70 000,00 Kč 
Rostislav a Lidia Markovi
Krásno, Lesní 307 - fasáda, zhotovení a uložení parapetu na římse
     15 000,00 Kč 
Společenství (Jan 10) o. s.
Krásno, objekt bývalé fary - rekonstrukce střechy hospodářské budovy
   100 000,00 Kč 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. divize Karlovy Vary
Kyselka, kaplička - celková rekonstrukce
     80 000,00 Kč 
Josef Klán
Lázně Kynžvart, dům „NEW YORK“ - výměna  oken
     70 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Skalná
Luby, kostel sv. Ondřeje - oprava střešního pláště, krovu a fasády kostela - štít
     80 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Žlutice
Luka, kostel sv. Vavřince - oprava krovu, oprava střešní krytiny
   100 000,00 Kč 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Mariánské Lázně, evangelický kostel - oprava krovu a střechy
     80 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Žlutice
Močidlec, kostel sv. Jakuba Většího - oprava krovu, střešní krytiny
   140 000,00 Kč 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Nejdek, evangelický kostel - kompletní oprava kostela
   130 000,00 Kč 
Anita Hurtová
Nová Ves č. p. 8 - oprava hrázděného štítu, výměna oken, oprava stylového schodiště
     80 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Kraslice
Oloví, kostel sv. Michaela Archanděla - oprava vnějšího zdiva
   140 000,00 Kč 
Klášter premonstrátů Teplá
Otročín, kostel sv. Michaela - oprava střešního pláště
   130 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Ostrov
Pernink, kostel Nejsvětější Trojice - oprava střechy
   130 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Kraslice
Přebuz, kostel sv. Bartoloměje - oprava střechy a krovu
   150 000,00 Kč 
Stanislav Dvořák
Salajna č. p. 12 - odizolování, oprava nosných zdí a výměna oken
     40 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Skalná
Skalná, kostel sv. Jana Křtitele - statické zajištění zdiva včetně krovu
   100 000,00 Kč 
Klášter premonstrátů Teplá
Skoky, kostel Navštívení Panny Marie - dokončení zajištění zničených věží
     90 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Sokolov
Sokolov, kostel sv. Jakuba - rekonstrukce střechy
   100 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Stará Role
Stará Role, kostel Nanebevstoupení Páně - dokončení oprav krovu
   100 000,00 Kč 
Monika a František Gregušovi
Teplá, bývalý měšťanský pivovar - oprava krovu a výměna střešní krytiny
     90 000,00 Kč 
Klášter premonstrátů Teplá
Teplá, Klášter premonstrátů Teplá - obnova opatského bytu
     80 000,00 Kč 
Ing. Vlastimil Bláha
Teplá, Lidická č. p. 113 - likvidace červotoče, oprava krovu a střechy
     40 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Toužim
Toužim, kostel Narození Panny Marie - kompletní oprava kaple
     50 000,00 Kč 
Ludvík Brabenec
Toužim, Kostelní č.p. 64 a 65 (bývalá fara) - výměna střešní krytiny, oprava krovu
     70 000,00 Kč 
Zdeněk Drábek
Tuřany č. p. 1 - oprava krovu                 a střechy
     40 000,00 Kč 
NPÚ Loket
Valeč, pivovarské sklepy – 
PD + zaměření
   100 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost v Bochově
Žalmanov, kostel Nanebevzetí            P. Marie - oprava a nátěr střešní krytiny
     70 000,00 Kč 

- zplnomocňuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

poskytnutí příspěvků obcím a jiným žadatelům uvedeným v příloze č. 2 (dle jejich žádostí 
nad hranici 200 tis. Kč)  z rozpočtu  Karlovarského kraje v roce 2008 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje 
pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 5 215 000,- Kč 

Žadatel
Projekt
 Příspěvek 
Obec Dalovice
Dalovice, zámecký park - rekonstrukce parkové cesty
          40 000,00 Kč 
Město Krásno
Dolní Hluboká, kaple - oprava vnitřních omítek            a podlahy, odvodnění objektu a provedení parkových úprav okolí
         150 000,00 Kč 
Město Františkovy Lázně
Františkovy Lázně, meteorologický sloup - kompletní obnova
          65 000,00 Kč 
Jan Mokrý
Horní Blatná, Hamerská čp. 29 - zabezpečovací práce na odstranění havarijního stavu objektu
          60 000,00 Kč 
Pavel Palacký
Horní Hrad, hrad a zámek - záchranné zastřešení středové části pod věží, izolace a celková obnova vstupního objektu hradní brány, PD pro záchranné a stavební práce
         100 000,00 Kč 
Město Horní Slavkov
Horní Slavkov, Pluhův dům - postupná obnova objektu
         100 000,00 Kč 
Irena Loosová
Hřebeny, hrad Hartenberg - projektová dokumentace, realizační práce
         120 000,00 Kč 
Město Cheb
Cheb, Kostelní nám. 2/505 - výměna oken, oprava fasády
          50 000,00 Kč 
Město Chyše
Chyše, kašna - rekonstrukce kašny a její zprovoznění
         100 000,00 Kč 
Radek a Štěpánka Svobodovi
Jáchymov, nám. Republiky 293 - oprava čelní fasády, výměna oken, oprava historické pavlače
          80 000,00 Kč 
Michal Křenek
Jáchymov, tř. Dukelských hrdinů 334 - dům Carmen, výměna střešní krytiny, výkladních skříní
         120 000,00 Kč 
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
Javorná, zámek - záchranné práce na krovu               a výměna střešní krytiny
         225 000,00 Kč 
Město Karlovy Vary - zastoupené Lázeňskými lesy Karlovy Vary
Karlovy Vary, altán Rusalka - statické zajištění, očištění, oprava poškozených částí, oprava střechy, nové nátěry,
         150 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Stará Role
Karlovy Vary, kostel sv. Anny - rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny
         250 000,00 Kč 
Náboženská obec Církve čs. husitské
Karlovy Vary, kostel sv. Petra a Pavla - oprava kostela
         150 000,00 Kč 
Řeckokatolická farnost Karlovy Vary
Karlovy Vary, Ondřejská kaple - kompletní rekonstrukce
         120 000,00 Kč 
Město Karlovy Vary - zastoupené Lázeňskými lesy Karlovy Vary
Karlovy Vary, Ottův sloup - oprava a doplnění poškozených částí sloupu
          50 000,00 Kč 
Obec Krajková
Krajková, boží muka - celková oprava
         100 000,00 Kč 
Město Kraslice
Kraslice, Lipová č. p. 1091 - obnova fasády, restaurování kovářských prvků, klempířské prvky, dešťové svody
         130 000,00 Kč 
Město Krásno
Krásno, rozhledna - oprava kamenného zábradlí          a informačních tabulí
         100 000,00 Kč 
Město Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří, boží muka - obnova
          15 000,00 Kč 
Město Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří, socha Panny Marie - Immaculaty - osazení svatozáře
          20 000,00 Kč 
Ing. Zuzana Griněvová prof. Vladimír Griněv
Libá, hrad - archeologický průzkum, oprava kleneb, statické zajištění obvodové zdi
         220 000,00 Kč 
Denisa a Petr Počepičtí
Loket, Rooseveltova 173/1 - výměna oken                 a obnova fasády
         110 000,00 Kč 
Město Plesná
Lomnička, kostel Nejsvětějšího srdce Páně - oprava krovu a střešní krytiny
         120 000,00 Kč 
Město Mariánské Lázně
Mariánské Lázně, Königův symbolický hřbitov - obnova hřbitova
          80 000,00 Kč 
Obec Štědrá
Mostec, kaple sv. Antonína - oprava kaple
          90 000,00 Kč 
Obec Kyselka
Nová Kyselka č. p. 33 - oprava a rekonstrukce fasády
         120 000,00 Kč 
Město Františkovy Lázně
Ostroh, hrad Seeberg - oprava tesařských konstrukcí a omítek hrázděného zdiva
          60 000,00 Kč 
Město Františkovy Lázně
Ostroh, hrad Seeberg - oprava úžlabí šindel. střechy
          20 000,00 Kč 
Obec Poustka
Ostroh, kostel sv. Wolfganga - oprava krovů                 a střechy
         250 000,00 Kč 
Obec Poustka
Ostroh, kostel sv. Wolfganga - PD oprava                    a revitalizace
          90 000,00 Kč 
Obec Podhradí
Podhradí u Aše, zřícenina hradu Neuberg - zakonzervování zbytků zdí, úprava okolí, vykácení náletů
         120 000,00 Kč 
Obec Pomezí nad Ohří
Pomezí nad Ohří, kostel Jakuba Většího - vnitřní úpravy - omítky, podlaha, okna
         100 000,00 Kč 
Roman Dobrovolný
Popovice č. p. 14, zemědělská usedlost - celková oprava - fasáda
          50 000,00 Kč 
Miroslav Stejskal
Salajna č. p. 16 - oprava kolny
         160 000,00 Kč 
Zdeněk Herman
Salajna č. p. 9 - záchrana mlýna
         150 000,00 Kč 
Město Sokolov
Sokolov, kapucínský klášter - oprava sousoší              a prostoru ,,Gecemanské zahrady“
          20 000,00 Kč 
Tomáš Bílek
Starý Rybník, hrad - zamezení sesuvu půdy                 a kamení
         270 000,00 Kč 
Obec Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří, socha Panny Marie s Ježíškem - kompletní restaurátorské práce včetně výroby podstavce
          80 000,00 Kč 
Město Nejdek
Suchá u Nejdku, kaple - obnova kaple
         120 000,00 Kč 
Klášter premonstrátů Teplá
Teplá, kostel sv. Jiljí - provedení klempířských prací a odvodnění kostela
         180 000,00 Kč 
Město Teplá
Teplá, sloup Nejsvětější trojice - restaurování sloupu - III. etapa
         150 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost v Bochově
Údrč, kostel sv. Linharta - oprava fasády
         120 000,00 Kč 
Město Skalná
Vonšov, kaplička Panny Marie - oprava
         150 000,00 Kč 
Obec Zádub - Závišín
Zádub - Závišín, kovárna - záchrana kulturní památky
          90 000,00 Kč 

	zplnomocnění náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského, k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008


Termín kontroly: 11.9.2008

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



18. Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ – schválení smlouvy 
o partnerství a spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  381/05/08

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, vedoucím projektu 

- souhlasí s návrhem Smlouvy o partnerství a spolupráci pro projekt  „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

- schvaluje návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci pro projekt  „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci pro projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

Termín kontroly: 11.9.2008 

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.



19. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zajištění celodenního stravování ( obědů ) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „Skalka“
v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  382/05/08

- schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro  klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu“. Jako  nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče STRAVBYT s.r.o., E. Beneše 9, 301 00 Plzeň, s nabídkovou cenou 2.493.897,75 Kč bez DPH, za období od 1.6.2008 do 31.12.2009.

- pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, Jaroslavu Štádlerovou, podpisem smlouvy o poskytování celodenního stravování s vítězem soutěže STRAVBYT s.r.o., E. Beneše 9, 301 00 Plzeň, IČO: 26325144, DIČ: CZ26325144         

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



20. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zajištění celodenního stravování ( obědů ) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově  pro seniory v Lázních Kynžvart“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  383/05/08

- schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče STRAVBYT s.r.o., E. Beneše 9, 301 00 Plzeň, s nabídkovou cenou 3.046.767,48 Kč bez DPH za období 1. 6. 2008 do 31. 12. 2009.

- pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart Ing. Lenku   
Wohlrabovou podpisem smlouvy o poskytování celodenního stravování s vítězem soutěže 
STRAVBYT s.r.o., E. Beneše 9, 301 00 Plzeň, IČO: 26325144, DIČ: CZ26325144         

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá:  Ing.Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



21. Schválení statutárního zástupce ředitele příspěvkové organizace Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  384/05/08

- schvaluje s účinností od 1.7.2008 paní Janu Papajikovou jako statutárního zástupce ředitele příspěvkové organizace Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart

Termín kontroly:  7.8.2008

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 



22. Předprojektový záměr „Individuální projekt  - Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  385/05/08

- souhlasí s předprojektovým záměrem „Individuální projekt – Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektového záměru „Individuální projekt – Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ do Akčního plánu Program rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje zpracování projektového záměru „Individuální projekt – Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

Termín kontroly: 4.9.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



23. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ 
v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  386/05/08

- schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku  „Zajištění celodenního stravování (obědů) pro klienty a obědů pro zaměstnance v Domově pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“  v Chebu“. Komise vybrala a doporučila nabídku uchazeče STRAVOVACÍ PROVOZ Lišková Pavlína, Dragounská 39, 350 02 Cheb,  s nabídkovou cenou 2.999.220,- Kč bez DPH  za období 1.6.2008 – 31.12.2009.

- pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu Mgr. Hanu Marešovou podpisem smlouvy o poskytování celodenního stravování s vítězem soutěže STRAVOVACÍ PROVOZ Lišková Pavlína, Dragounská 39, 350 02 Cheb, IČ 47691336, DIČ  CZ5655271292

Termín kontroly: 24.7.2008

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí



24. Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  387/05/08

- souhlasí s návrhem Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajských zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, schválit Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 
dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 24.7.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 



25. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  388/05/08

- schvaluje poskytnutí částky 101.736,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 1.216.188,-- Kč 
na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy

Termín kontroly:  10.7.2008

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



26. „Hranice u Aše – výstavba ČS PHM na p.p.č. 462/3“ - vyjádření podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování  vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  389/05/08

- projednala oznámení záměru „Hranice u Aše – výstavba ČS PHM na p.p.č. 462/3“ 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



27. Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  390/05/08

- schvaluje poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 141.400,- Kč a  příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 281.620,- Kč na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2008 příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol 
a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem dle přílohy

- souhlasí s poskytnutím účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 294.600,- Kč na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2008 příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi dle přílohy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí této účelové dotace 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a předložit smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly:  2.10.2008 

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



28. Změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a střední odborné učiliště s.r.o., 
se sídlem Karlovy Vary, Zahradní 23

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  391/05/08

- souhlasí se žádostí Střední odborné školy obchodu, provozu hotelů a středního odborného učiliště s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Zahradní 23, o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků ze 48 na 96 v oboru vzdělání 64-42-M/036 Management obchodu, denní formy vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost tato právnická osoba vykonává, s účinností od 1. září 2008 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat Střední odbornou školu obchodu, provozu hotelů a středního odborného učiliště s.r.o. o tomto usnesení 

Termín kontroly:  11.9.2008 

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



29. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  392/05/08

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, zřizované městem Chodov ve výši 135.000,- Kč na úhradu výdajů souvisejících s pořádáním „II. festivalu tvorby žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto neinvestičního  příspěvku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly:  4.9.2008

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



30. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Kotec

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  393/05/08

- souhlasí s poskytnutím neinvestičního příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Kotec o.s., se sídlem Boženy Němcové 453/5, Mariánské Lázně, ve výši 150.000,- Kč, na částečnou úhradu výdajů souvisejících s realizací programů v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí 
a mládeže v základních a středních školách v Karlovarském kraji

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto příspěvku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly:  4.9.2008 

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



31. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje panu Karlu Šimandlovi, zákonnému zástupci Jana Šimandla, žáka II. ročníku Konzervatoře Plzeň

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  394/05/08

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.000,- Kč panu Karlu Šimandlovi na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí jeho nezletilého syna Jana Šimandla, žáka II. ročníku Konzervatoře Plzeň, na mezinárodní klavírní soutěži 

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

Termín kontroly: 24.7.2008
 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy



32. Schválení finančního krytí projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.






33. Odvolání Mgr. Hany Jandíkové z funkce ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  395/05/08

- odvolává v souladu s ustanovením § 166 odst. 4 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Hanu Jandíkovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří dnem 30. června 2008 za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí sloučení této příspěvkové organizace s příspěvkovou organizací Střední škola živnostenská Sokolov s účinností
od 1. července 2008  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené s odvoláním Mgr. Hany Jandíkové z funkce  

Termín kontroly: 24.7.2008 
 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy



34. Změna osobního příplatku ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  396/05/08

- schvaluje zvýšení osobního příplatku Mgr. Milanu Martinkovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, s účinností od 1. června 2008 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se zvýšením osobního příplatku 

Termín kontroly: 10.7.2008

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



35a) Doplnění znění 1. výzvy k předkládání grantových projektů z OP VK, 	Prioritní osy 1, Oblast podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  397/05/08

- bere na vědomí informaci o doplnění znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů 
z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ dle aktualizované verze Prováděcího dokumentu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín kontroly: 10.7.2008 

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



35b) Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytnutí příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  398/05/08

- schvaluje Dodatek č. 2 k „Dohodě o poskytnutí příspěvku v rámci Operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu“ mezi Karlovarským krajem a AB - AKCIMA, s.r.o., ve znění dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k „Dohodě o poskytnutí příspěvku v rámci Operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu“ mezi Karlovarským krajem a AB - AKCIMA, s.r.o., ve znění dle návrhu

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



35c) Poskytnutí daru za záchranu lidského života

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  399/05/08

- souhlasí s udělením daru ve výši 5.000,- Kč Vojtěchu Dědkovi za záchranu lidského života

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana



35d) Poskytnutí daru na pořízení speciálních rehabilitačních pomůcek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  400/05/08

- souhlasí s udělením daru ve výši 15.000,- Kč Studiu pro ženy na pořízení speciálních rehabilitačních pomůcek

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana



35e) Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh pravidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  401/05/08

- souhlasí s návrhem pravidel dotačního programu „Projekt Partnerství pro budoucnost 3“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh pravidel dotačního programu „Projekt Partnerství pro budoucnost 3“

Termín kontroly:  4.9.2008 

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



35f) Změna platu řediteli příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  402/05/08

- stanovuje novou výši platu řediteli příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje Ing. Petru Uhříčkovi s účinností od 1.7.2008 dle návrhu

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu



35g) Změna usnesení č. RK 360/05/08 - 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  403/05/08

- mění v části usnesení č. RK 360/05/08, ve které souhlasila 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 a doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu 
ve výši 70.000.000,- Kč, částku celkových nákladů ze 70.000.000,- Kč na 69.983.323,- Kč

- mění v části usnesení č. RK 360/05/08, ve které souhlasila 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 a doporučila 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, částku určenou na spolufinancování projektu z 5.250.000,- Kč na 5.248.749,- Kč 

- mění v části usnesení č. RK 360/05/08, ve které souhlasila 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 
a doporučila 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, částku celkových nákladů ze 70.000.000,- Kč na 69.983.323,- Kč a výši půjčky ze 64.750.000,- Kč na 64.734.574,- Kč

- mění ve Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, která je přílohou č. 1 usnesení č. RK 360/05/08, investiční příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 
5.250.000,- Kč na investiční příspěvek ve výši 5.238.039,- Kč a neinvestiční příspěvek ve výši 10.710,- Kč, částku celkových uznatelných nákladů ze 70.000.000,- Kč na 69.983.323,- Kč, a dále variabilní a specifické symboly 

- mění ve Smlouvě o půjčce, která je přílohou č. 2 usnesení č. RK 360/05/08, výši půjčky 
z 64.750.000,- Kč na  64.734.574,- Kč, z toho 64.602.484,- Kč na investiční výdaje a 132.090,- Kč 
na neinvestiční výdaje, částku celkových uznatelných nákladů ze 70.000.000,- Kč 
na 69.983.323,- Kč, a dále variabilní a specifické symboly 

Termín kontroly: 11.9.2008 

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace





