Usnesení z 30. jednání RKK dne 5.6.2008
5.6.2008		Strana 4 (celkem 33)
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 30. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 5. června 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:20 do 11:20 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, 
Ing. Mutinský (od 9:24 hodin), Ing. Řezníček (celkem 7 radních)	
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni: 		Ing. Červenka, Ing. Orálek
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, Ing. Divišová, PhDr. Mgr. Smoleja
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.6.2008		RK  406/06/08
2.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek 		RK  407/06/08
sborů dobrovolných hasičů  obcí  Karlovarského kraje pro rok 2008
3.	Volba přísedící Krajského soudu v Plzni						RK  408/06/08
4.	Schválení dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu 			RK  409/06/08
a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
5.	Statut výběrové komise a jmenování složení výběrové komise 			RK  410/06/08
Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů 
předložených v rámci globálních grantů v Oblastech podpory 1.1, 
1.2, 1.3 a 3.2 Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
6.	Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění: „Modernizace letiště 	RK  411/06/08
Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy, 
změna technického řešení podlah“ a schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě 
o dílo na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa“ 
7.  	Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary 			RK  412/06/08
(výhled do roku 2025 – 2050)
8.	Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje				RK  413/06/08
9.	Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích				RK  414/06/08
10.	Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz 		RK  415/06/08
regionálního bezpečnostního portálu	
11.	Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství v projektu „Modernizace 		RK  416/06/08
letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“
12.	3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 		RK  417/06/08
dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“
13.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Cenový sazebník poskytovaných 			RK  418/06/08
služeb - Změna č. 3
14.	Rozpočtové změny								RK  419/06/08
15.	Školní statek Cheb - schválení výjimky z pravidel pro zadávání veřejných 		RK  420/06/08
zakázek a schválení nákupu dodávkového auta Renault Trafic
16.	Poskytnutí příspěvku na hospodaření školního polesí Střední lesnické 		RK  421/06/08
škole Žlutice
17.	Navýšení počtu zaměstnanců - Galerie umění Karlovy Vary			RK  422/06/08
18.	Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 		RK  423/06/08
investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace 
Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově
19.	Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 		RK  424/06/08
investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
20.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.6.2008 	RK  425/06/08
21.	Plán práce Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch, Komise pro vnější 	RK  426/06/08
vztahy a Komise pro životní prostředí na II. pololetí 2008
22.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK  427/06/08
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku 
Karlovarského kraje
23.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková 	RK  428/06/08
parcela č. 276/1 v k.ú. Citice
24.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  429/06/08
parcely č. 332/23 v k.ú. Citice
25.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  430/06/08
parcely č. 4024/29 v k.ú. Sokolov
26.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK  431/06/08
kraje – část pozemkové parcely č. 1185 včetně části stavby silnice č. II/221, 
součástí a příslušenství v k.ú. Potůčky
27.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku 	RK  432/06/08
Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí nemovitosti v majetku Povodí Ohře, s.p., 
do majetku Karlovarského kraje
28.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK  433/06/08
kraje – části pozemkové parcely č. 984/1 v  k.ú. Mezirolí
29.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		RK  434/06/08
včetně staveb, součástí a příslušenství v k.ú. Sokolov
30.	Smluvní zajištění pozemků pro realizaci stavby v rámci projektu 			RK  435/06/08
„Cyklostezka Ohře“ 
31.	Uzavření dodatků č. 9 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, 		RK  436/06/08
havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657
32.    Investiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému muzeu 		RK  437/06/08
Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci pro projekt ISO/D-b Belveder, 
regálové systémy III. etapa
33.	Prominutí smluvní pokuty Českému svazu žen o. s.				RK  438/06/08
34.	Smlouvy o partnerství na projekty „Soubor propagačních materiálů 		RK  439/06/08
Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, 
„Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, 
„Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“, „Vizuální prezentace 
Karlovarského kraje“ a „Cizojazyčná verze internetových stránek 
Karlovarského kraje“
35.    Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Okresního ústavu sociálních služeb 		RK  440/06/08
v Sokolově, příspěvkové organizace
36.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO k podpoře aktivit v oblasti 	RK  441/06/08
začleňování seniorů do společnosti  
37.    Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 	RK  442/06/08
„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: 
Stropní zvedací a transportní zařízení a schválení převedení finančních 
prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití 
investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 
v Nejdku
38.	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace 		RK  443/06/08
- Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek	
39.  	Schválení finančního krytí projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ 	RK  444/06/08
a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013
40.	Schválení finančního krytí projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání 	RK  445/06/08
ISŠTE Sokolov“ a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013
41.	Schválení smlouvy o partnerství „Centrum technického vzdělávání Ostrov“	RK  446/06/08
42.	Schválení smlouvy o partnerství „Projekt revitalizace Centra vzdělávání 		RK  447/06/08
ISŠTE Sokolov“
43.	Schválení smlouvy o partnerství „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého 	RK  448/06/08
gymnázia v Karlových Varech  II. etapa – přístavba západního křídla“
44.	Projekt Školský portál								RK  449/06/08
45.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK  450/06/08
„Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - stavební úpravy 
	budovy v Ruské ul. č. 335“
46.	Odborné učiliště Horní Slavkov – schválení výjimky z pravidel pro zadávání 	RK  451/06/08
veřejných zakázek a schválení nákupu nákladního automobilu GAZ – GAZELLE 
typ 33027
47.	a) Tisková oprava usnesení č. RK 387/05/08 ze dne 22.5.2008			RK  452/06/08
	b)	 Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK  453/06/08
     rezervací a městských památkových zón 2008 - II. etapa				
c)	 Souhlas Karlovarského kraje se záměrem revitalizace kláštera 			RK  454/06/08
    Teplá v rámci IOP a podpora zařazení projektu na seznam indikativních 
     projektů MK ČR			
d) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova 	RK  455/06/08
    Dětského domova DUHA č.p. 4 na st. 38, vč. st.p.č. 38, p.p.č. 598/2, 598/7 
     a 648/2, vše v k.ú. Mezirolí			
e) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – objektu 	RK  456/06/08
    Císařských lázní č.p. 306 na pozemku st. parc. č. 902, vč. pozemku st. parc. 
    č. 902 a pozemku p. parcela č. 903/02, katastrální území a obec Karlovy Vary	
f) Uzavření kupních smluv - úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví 		RK  457/06/08
    Karlovarského kraje – budova č.p. 18 na st. 35, vč. st.p.č. 35, p.p.č. 41 
    a p.p.č. 38, vše v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní, včetně movitého majetku 
    (mobiliáře) nemovitostí		
g) Uzavření dohody o užívání nemovitostí – LDN Cheb				RK  458/06/08
h) Petr Holas – žaloba na náhradu škody na zdraví /rozsudek Krajského soudu 	RK  459/06/08
    v Plzni, odvolacího soudu/
i) Schválení užití znaku Karlovarského kraje k prezentaci na reklamním plakátu 	RK  460/06/08
   TJ SOKOL  Pernink
j) Úkol pro ekonomického ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.		RK  461/06/08



	  JUDr. Josef Pavel v. r.	 		            Mgr. Ellen Volavková v. r.
hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého
- Mgr. Ellen Volavkovou


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 47a)	- Tisková oprava usnesení č. RK 387/05/08 ze dne 22.5.2008
bod č. 47b)	- Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2008 - II. etapa
bod č. 47c)	- Souhlas Karlovarského kraje se záměrem revitalizace kláštera Teplá v rámci IOP a podpora zařazení projektu na seznam indikativních projektů MK ČR
bod č. 47d) 	- Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova Dětského domova DUHA č.p. 4 na st. 38, vč. st.p.č. 38, p.p.č. 598/2, 598/7 a 648/2, vše v k.ú. Mezirolí
bod č. 47e)	- Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – objektu Císařských lázní č.p. 306 na pozemku st. parc. č. 902, vč. pozemku st. parc. č. 902 a pozemku 
p. parcela č. 903/02, katastrální území a obec Karlovy Vary
bod č. 47f)	- Uzavření kupních smluv - úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova č.p. 18 na st. 35, vč. st.p.č. 35, p.p.č. 41 a p.p.č. 38, vše v k.ú. Milíkov 
u Mariánských Lázní, včetně movitého majetku (mobiliáře) nemovitostí
bod č. 47g)	- Uzavření dohody o užívání nemovitostí – LDN Cheb
bod č. 47h)	- Petr Holas – žaloba na náhradu škody na zdraví /rozsudek Krajského soudu v Plzni, odvolacího soudu/
bod č. 47i) 	- Schválení užití znaku Karlovarského kraje k prezentaci na reklamním plakátu 
TJ SOKOL  Pernink
bod č. 47j) 	- Úkol pro ekonomického ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.6.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  406/06/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 5.6.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů  obcí  Karlovarského kraje pro rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  407/06/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky SDH vybraných měst a obcí Karlovarského kraje v celkové výši 4 841 075,5 Kč 
dle přiložených rozpisů

Termín kontroly: 16.10.2008 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení


3. Volba přísedící Krajského soudu v Plzni

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  408/06/08

- bere na vědomí informaci hejtmana o kandidátce ke zvolení paní Heleny Hejnové přísedící Krajského soudu v Plzni

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 19.6.2008 zvolit dnem 10.12.2008 paní Helenu Hejnovou přísedící Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., 
o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů, a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích)

Zodpovídá: 	Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele a pověřený vedením odboru správních agend 
a dozoru, krajský živnostenský úřad


4. Schválení dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu 
při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  409/06/08

- schvaluje znění dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu 
při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uzavřenou 
dne 21. 12. 2007 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uzavřenou 
dne 21. 12. 2007 
             
Termín kontroly: 4.9.2008

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


5. Statut výběrové komise a jmenování složení výběrové komise Zprostředkujícího subjektu Karlovarského kraje pro výběr projektů předložených v rámci globálních grantů v Oblastech
podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2 Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  410/06/08

- schvaluje Statut výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro Operační program vzdělávání 
pro konkurenceschopnost dle návrhu

- jmenuje složení výběrové komise Zprostředkujícího subjektu pro OP VK:


	předseda: 		Ing. Kamil Řezníček (člen Zastupitelstva Karlovarského kraje)
	1. místopředseda:	Ing. Radek Havlan (vedoucí odboru investic a grantových schémat)
	2. místopředseda: 	Ing. Martina Klánová (vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy)
	člen:	Ing. Petr Špirhanzl (zástupce Řídícího orgánu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR)
	člen:		 Ing. Jana Bělohoubková (zástupce odboru regionálního rozvoje)
	člen:	Ing. Jiřina Stolínová (zástupce Odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary)
	člen:	Romana Černíková (zástupce Odboru školství a kultury Městského úřadu Sokolov)
	člen:	Mgr. Zbyněk Syrovátka (zástupce Odboru školství, tělovýchovy a kultury Městského úřadu Cheb)
	člen:		Mgr. Luděk Brožík (zástupce za Úřad práce Karlovy Vary)
	člen:		Ing. Jan Mraček (zástupce Okresní hospodářské komory Cheb)
	člen:		Josef Písecký (zástupce Úřadu regionální hospodářské komory Poohří Sokolov)
	člen: 		Mgr. Helena Plitzová (zástupce Národního institutu pro další vzdělávání)
	člen: 		PaedDr. Josef Novotný (zástupce regionálního školství, ředitel střední koly)
	člen:		Mgr. František Frančík (zástupce regionálního školství, ředitel základní školy)


Termín kontroly: 4.9.2008 Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat

6. Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění: „Modernizace letiště Karlovy Vary 
– III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy, změna technického řešení podlah“ 
a schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary 
– III. etapa“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  411/06/08

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na zhotovitele zakázky „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy, změna technického řešení podlah“. Jako akceptovatelná byla vyhodnocena nabídka uchazeče Stavby silnic a železnic, a.s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4, sdružených pod  názvem „Sdružení letiště Karlovy Vary – III. etapa“ s nabídkovou cenou 3 415 057,- Kč včetně DPH.

- schvaluje Dodatek smlouvy č. 4 na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem jednacího řízení bez uveřejnění Stavby silnic a železnic, a.s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4, sdružených pod názvem „Sdružení letiště Karlovy Vary – III. etapa“ s nabídkovou cenou 3 415 057,- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření Dodatku smlouvy č. 4 na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem Stavby silnic a železnic, a.s., Národní tř. 10, 113 19 Praha 1 a Průmstav, a.s., Štětkova 18, 140 68 Praha 4, sdružených pod názvem „Sdružení letiště Karlovy Vary – III. etapa“ s nabídkovou cenou 
3 415 057,- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 24.7.2008

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




7.   Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (výhled do roku 2025 – 2050)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  412/06/08

- bere na vědomí Územní studii rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary (výhled do roku 
2025 – 2050)

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


8. Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  413/06/08

- souhlasí se Strategií rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Strategii rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 7.8.2008 

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


9. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  414/06/08

- souhlasí se změnou dotované akce obce Citice 

	Původně schválen příspěvek na akci „Rekonstrukce chodníků u panelových domů“ ve výši 200 000,- Kč

Nový návrh – příspěvek na akci „Výměna oken obytného domu čp. 177“ ve výši 
150 000,- Kč

- souhlasí se změnou názvu dotované akce obce Šabina 

	Původní název „Výměna oken a dveří v obecní budově čp. 80 včetně vymalování“ 

Nový název „Výměna oken, dveří a rekonstrukce ústředního topení v obecní budově 
čp. 80 včetně vymalování“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

	Změnu dotované akce obce Citice 

	Původně schválen příspěvek na akci „Rekonstrukce chodníků u panelových domů“ ve výši 200 000,- Kč
	Nový návrh – příspěvek na akci „Výměna oken obytného domu čp. 177“ ve výši 
150 000,- Kč


	Změnu názvu dotované akce obce Šabina 

	Původní název „Výměna oken a dveří v obecní budově čp. 80 včetně vymalování“ 

Nový název „Výměna oken, dveří a rekonstrukce ústředního topení v obecní budově 
čp. 80 včetně vymalování“

Termín kontroly: 24.7.2008 

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


10. Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz regionálního bezpečnostního portálu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  415/06/08

- schvaluje poskytnutí příspěvku Asociaci „Záchranný kruh“ na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 200 000,- Kč

- schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na provoz regionálního bezpečnostního portálu

Termín kontroly: 24.7.2008

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


11. Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství v projektu „Modernizace letiště Karlovy 
Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  416/06/08

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o partnerství v projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  417/06/08

- schvaluje 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 3. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu

Termín kontroly: 24.7.2008

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


13. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Cenový sazebník poskytovaných služeb - Změna č. 3
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  418/06/08

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady změnu č. 3 Cenového sazebníku poskytovaných služeb společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 10.7.2008

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


14. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  419/06/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 102/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 135.655,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu  č. 103/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční prostředky ve výši ± 60.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů na vypracování žádosti o poskytnutí finanční podpory v rámci ROP NUTS II Severozápad  projektu Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila. 

Rozpočtovou změnu č. 104/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 
± 100.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění povinnosti zřizovat poradní sbory a zvláštní orgány pro účely zprostředkování osvojení pěstounské péče.

Rozpočtovou změnu č. 105/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Okresní ústav sociálních služeb Sokolov k zajištění přípravy fyzických osob stát 
se osvojiteli nebo pěstouny a dále k zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům. 

Rozpočtovou změnu č. 106/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.427.997,-- Kč 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. Finanční prostředky byly schváleny Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK  340/05/08 ze dne 15.5.2008.

Rozpočtovou změnu č. 107/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 404.005,-- Kč 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. Finanční prostředky byly schváleny Radou  Karlovarského kraje usnesením č. RK  340/05/08  ze dne 15.5.2008.

Rozpočtovou změnu č. 108/2008
-  zapojení financování z Fondu vodohospodářských havárií ve výši 7.500.000,-- Kč a převod finančních    prostředků ve výši ± 6.000.000,-- Kč z rezervy kapitoly příspěvky cizím subjektům odboru životního prostředí a zemědělství do Fondu vodohospodářských havárií. Finanční prostředky budou použity 
k poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské a ekologické stavby.

Rozpočtovou změnu č. 109/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitola příspěvky cizím subjektům, 
z neinvestičních na investiční výdaje ve výši ± 31.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí příspěvku na úseku ochrany životního prostředí neziskové organizaci Náš region – Horní Otročínská Kyselka na náklady související s výrobou altánu.

Rozpočtovou změnu č. 110/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci rozpočtu kapitoly příspěvky cizím subjektům z neinvestičních na investiční  ve výši ± 63.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí příspěvku subjektu Horní hrad, obecně prospěšná společnost, za účelem vybudování sociálního zázemí.  

Rozpočtovou změnu č. 111/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 274.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary ve výši 47.000,-- Kč (podprogram VISK 2: 16.000,-- Kč 
a podprogram VISK 9: 31.000,-- Kč) a Krajské muzeum Karlovarského kraje ve výši 227.000,-- Kč (podprogram VISK 6: 66.000,-- Kč a podprogram VISK 7: 161.000,-- Kč).

Rozpočtovou změnu č. 112/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 25.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století pro Krajskou knihovnu Karlovy Vary ve výši 20.000,-- Kč a Krajské muzeum Karlovarského kraje ve výši
5.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 113/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 834.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů z programu Kulturní aktivity pro Galerii umění Karlovy Vary na projekt „Galerie je tu pro vás“ ve výši 92.000,-- Kč, na projekt „Vydání tištěného katalogu ke stálé expozici České umění 20. století v Galerii umění Karlovy Vary“ ve výši 244.000,-- Kč a pro Galerii výtvarného umění v Chebu na projekt „Gotické umění na území bývalého historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu“ ve výši 498.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 114/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 194.899,17 Kč. Jedná se o zapojení  vrácených finančních prostředků příspěvkové organizace Karlovarského kraje Okresního ústavu sociálních služeb Sokolov do rozpočtu Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny pro organizaci Pomoc v nouzi o.p.s. Sokolov ve výši 67. 513,37 Kč a organizaci Denní centrum Mateřídouška o.p.s. Chodov ve výši 127. 385,80 Kč. Tyto organizace převzaly činnosti původních sociálních služeb azylového domu a denního stacionáře příspěvkové organizace Okresního ústavu sociálních služeb Sokolov.

Rozpočtovou změnu č. 115/2008
- přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 567.000,-- Kč z Odboru kancelář ředitele úřadu 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 školství, mládeže a tělovýchovy a jeden z odboru sociálních věcí) 
do příspěvkové organizace Karlovarského kraje Agentury projektového a dotačního managementu. Finanční prostředky byly schváleny Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 340/05/08 ze dne 
15. 5. 2008.

Rozpočtovou změnu č. 116/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  2.325,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) určené na rozmístění stopových detektorů pro vyhledávání budov s vysokou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší

Rozpočtovou změnu č. 117/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 10.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční příspěvek je určen panu Karlu Šimandlovi (zákonný zástupce), bytem Slovanská 106, Karlovy Vary 
na částečnou úhradu výdajů souvisejících s účastí jeho nezletilého syna Jana Šimandla, studenta 
II. ročníku Konzervatoře Plzeň, na mezinárodní klavírní soutěži ve Francii, město Gillard.

Rozpočtovou změnu č. 118/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 36.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje Základní škole a mateřské škole při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart 
ve výši 20.000,-- Kč na zhotovení atypického nábytku do třídy 2. stupně a Základní mateřské škole 
při nemocnici Karlovy Vary ve výši 16.000,-- Kč na nákup hardwarového a softwarového vybavení.

Rozpočtovou změnu č. 119/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 35.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb na úhradu nákladů souvisejících s organizačním zajištěním 17. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií.

Rozpočtovou změnu č.  120/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  188.955,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Aš.

Rozpočtovou změnu č.  121/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 81.136,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie pro školy zřizované obcemi v Karlovarském kraji, 
a to Základní školu Ostrov, Májová 997 v částce 60.136,-- Kč a Základní školu jazyků Karlovy Vary, 
Libušina 31 v částce 21.000,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 122/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.296,-- Kč z titulu vrácení přeplatku 
na všeobecném zdravotním pojištění za období únor 2003 až leden 2004 od příspěvkové organizace zřizované městem Cheb Mateřské školy Cheb, Bezručova 1. Prostředky budou zaslány Ministerstvu financí České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 123/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  ±  99.200,-- Kč. Jedná se o finanční prostředky 
na platy a související odvody pro pracovníky příspěvkové organizace Karlovarského kraje Střední zdravotnické školy Cheb na zajištění přípravy chodu vyšší odborné školy od 1.9.2008.

Rozpočtovou změnu č. 124/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  41.100,-- Kč. Jedná se o finanční prostředky 
na platy a související odvody pro pracovníky příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní umělecké školy ve Žluticích, kteří nad rámec svých pracovních povinností vystupují s orchestrem 
při kulturních akcích pořádaných základní uměleckou školou.

Rozpočtovou změnu č. 125/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.500.000,-- Kč z důvodu spolufinancování pilotního projektu EKO–KOM - Intenzifikace odděleného sběru na základě usnesení č. RK 313/04/08 ze dne 24.4.2008, a to přesun částky 680.000,-- Kč z investičních na neinvestiční a přesun částky 820.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům, z toho 520.000,-- Kč jako neinvestiční příspěvky a 300.000,-- Kč jako investiční příspěvky

Rozpočtovou změnu č.  126/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 56.000,-- 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 „Eliáš Dollhopf (1703 – 1773)
 – barokní malíř  západních Čech“ z programu Výzkum a vývoj

Rozpočtovou změnu č. 127/2008
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy ekonomického odboru do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
±  300.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 128/2008
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy ekonomického odboru do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
±  55.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k  navýšení neinvestičního příspěvku  na zajištění ostrahy (35.000,-- Kč) a údržby (20.000,-- Kč) příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Galerie umění Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 129/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 287.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky poskytnuté 
na financování rozvojového programu ve vzdělávání „Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2008“. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje  Střední zemědělskou školu Dalovice v částce 95.000,-- Kč a Gymnázium a střední odbornou školu Aš v částce 47.000,-- Kč, pro školy zřizované obcemi v Karlovarském kraji Základní školu praktickou a základní školu speciální Chodov v částce 34.000,-- Kč a Mateřskou školu Sokolov, Vítězná 725 v částce 62.500,-- Kč a dále pro 1. Soukromou základní školu, s.r.o. Karlovy Vary v částce 48.500,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 130/2008
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy ekonomického odboru do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 660.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení  provozního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední lesnické škole Žlutice.

Termín kontroly: 10.7.2008

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


15. Školní statek Cheb - schválení výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek a schválení nákupu dodávkového auta Renault Trafic

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  420/06/08

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných  zakázek Karlovarským krajem“ spočívající  v možnosti  realizovat  nákup dodávkového automobilu 
pro Školní statek Cheb bez  nutnosti vyhlášení výběrového řízení

- schvaluje použití vlastního investičního fondu příspěvkové organizace Školní statek Cheb na nákup dodávkového automobilu Renault Trafic L2H1P2 ve výši 590.000,- Kč včetně DPH   

- pověřuje ředitele Školního statku Cheb Ing. Leoše Horčičku podpisem kupní smlouvy dle nabídky s firmou PRIMO CAR Cheb s.r.o.              

Termín kontroly: 10.7.2008

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel školního statku Cheb


16. Poskytnutí příspěvku na hospodaření školního polesí Střední lesnické škole Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  421/06/08

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Střední lesnická škola Žlutice ve výši 660.000,- Kč na hospodaření školního polesí

 - ukládá odboru životního prostředí provést kontrolu provedených prací 

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


17. Navýšení počtu zaměstnanců - Galerie umění Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  422/06/08

- souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců Galerie umění Karlovy Vary o jednoho odborného pracovníka – kurátora s polovičním úvazkem od 1.7.2008

- souhlasí s navýšením neinvestičního příspěvku na pokrytí mzdy a zákonných odvodů ve výši
97.200,- Kč

- souhlasí s navýšením mzdového limitu o 72.000,- Kč na 3.433.000,- Kč 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


18. Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  423/06/08

- schvaluje  převedení finančních prostředků ve výši 1.600.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově  

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově ve výši 1.600.000,-- Kč na investiční akce uvedené v důvodové zprávě

Zodpovídá: Ing. Václav Jakl, ředitel Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově


19. Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  424/06/08

- schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 570.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Zodpovídá: Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart


20. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.6.2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  425/06/08

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.6.2008:

  A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.6.2008
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 19.6.2008
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných 	hasičů  obcí  Karlovarského kraje pro rok 2008
6.	Volba přísedící Krajského soudu v Plzni
7.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – schválení změn v grantových 	schématech GS 28, GS 29, GS 33, GS 78, GS 80
8.	Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary - informace o pořízení  
9.	Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích
10.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh pravidel
11.	Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje
12.	Návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci - Integrovaný projekt Dopravní terminály Karlovarského kraje - Dopravní terminál Cheb
13.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2008
14.	Soutěž Vesnice roku 2008 - krajské kolo (bude předloženo dodatečně)
15.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007 
16.	Informace o dotacích ve školství v roce 2008
17.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008
18.	Rozpočtová změna
19. 	Řešení problematiky dětských domovů na území Karlovarského kraje
20.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – objektu Císařských lázní č.p. 306 na pozemku st. parc. č. 902, vč. pozemku st. parc. č. 902 a pozemku p. parcela č. 903/02, katastrální území a obec Karlovy Vary
21.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje –  části pozemkové parcely č. 223/1 v k.ú. Tisová u Sokolova
22.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. 	Kynšperk nad Ohří a Dolní Pochlovice
23.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely včetně 	staveb silnic v  k.ú. Mariánské Lázně a Úšovice
24.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje –  stavba silnice č. II/221 včetně 	pozemků a mostních objektů  v k.ú. Ostrov nad Ohří
25.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/21026 	včetně pozemků, součástí a příslušenství  v k.ú. Dolní Rychnov
26.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1984/1 v k.ú. Krásný Les
27.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 208/1 v k.ú. Vonšov
28.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje a bezúplatné nabytí nemovitosti do majetku Karlovarského kraje – k.ú. Štědrá
29.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 6768/2 v k.ú. Kraslice
30.	Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p.
31.	Zrušení usnesení č. ZK 230/11/07 ze dne 8.11.2007 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku 	Karlovarského kraje do majetku Města Aš a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Aš 	do majetku Karlovarského kraje
32.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
	č. 1492/4 v k.ú. Skalná
33.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 4024/29 v k.ú. Sokolov
34.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně staveb, součástí 
a příslušenství v k.ú. Sokolov
35.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje právnické osobě RES VITAE, 	občanské sdružení Karlovy Vary
36.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - st.p.č. 193, st.p.č. 194 a st.p.č. 195, vše k.ú. 	Hradiště u Chebu (bude předloženo dodatečně)
37.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova Dětského domova DUHA č.p. 4 na st. 38, vč. st.p.č. 38, p.p.č. 598/2, 598/7 a 648/2, vše v k.ú. Mezirolí
38.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 1235 na pozemku p.č. 665, 
vč. pozemků p.č. 665 a p.č. 664, vše v k.ú. Karlovy Vary (bude předloženo dodatečně)
39.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 7 na st.p.č. 5/2, vč. st.p.č. 5/2 	v k.ú. Dolní Dvory (bude předloženo dodatečně)
40.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu 
pro rok 2008
41.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
	a 	městských památkových zón 2008 - I. a II. etapa
42.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a 	památkově hodnotných objektů v roce 2008
43.	Souhlas Karlovarského kraje se záměrem revitalizace kláštera Teplá v rámci IOP a podpora zařazení projektu na seznam indikativních projektů MK ČR
44.	Mimořádný příspěvek na činnost Kotec o.s. na rok 2008
45.	Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvkové 	organizace
46.	Předprojektový záměr „Individuální projekt – Poskytování sociálních služeb v Karlovarském 	kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“
47.	Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných
48.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
49.	Příspěvek na zhotovení Akustické studie pro hluk z dopravy v Kraslicích 
50.	Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže 
na rok 2008
51.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká 	škola Chodov, okres Sokolov
52.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Kotec
53.	Schválení finančního krytí projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 	v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ a podání žádosti o dotaci z ROP 	NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013
54.	Schválení finančního krytí projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ a podání žádosti 
	o 	dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013
55.	Schválení finančního krytí projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 
	a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 
56.	Sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří a Střední škola 	živnostenská Sokolov 
57.	Zrušení domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a střední 	odborná škola Aš
58.	Zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší 	odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy 	Vary 
59.	Informace předsedy dozorčí rady a předsedy představenstva o Karlovarské krajské nemocnici a.s.
60.	Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


21. Plán práce Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch, Komise pro vnější vztahy a Komise pro životní prostředí na II. pololetí 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  426/06/08

- schvaluje plán práce Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch, Komise pro vnější vztahy a Komise pro životní prostředí na II. pololetí 2008

Zodpovídá: předsedové komisí Rady Karlovarského kraje
	        


22. 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  427/06/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 24 a k silničnímu pozemku p.č. 75 v k.ú. Lítov, silnice č. III/21233 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu 
č. 77-5024/2003 ze dne 10.2.2003 a polohopisného plánu (umístění inženýrských sítí – plynovod 
do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 27.250,- Kč dle sazebníku úhrad platného pro rok 2001

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 116 v k.ú. Horní Částkov, silnice 
č. III/21234 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle polohopisného plánu (umístění inženýrských sítí – plynovod do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 14.000,- Kč dle sazebníku úhrad platného pro rok 2001

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Vintířov u Sokolova,  silnice č. II/181 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 355-2270/2004 
ze dne 4.8.2004 (umístění inženýrských sítí – plynovod do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 23.400,- 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. 741/1 v k.ú. Svatava, silnice č. III/21030 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle polohopisného plánu (umístění inženýrských sítí – plynovod do silničního pozemku), a to za celkovou jednorázovou úhradu 31.700,- Kč dle sazebníku úhrad platného pro rok 2001

- 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.


23. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 276/1 
v k.ú. Citice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  428/06/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 276/1 o výměře 1167 m2 v k.ú. 
a obci Citice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) 
a panem Zdeňkem Jůnou, trvale bytem  Citice 123, PSČ 356 01 Sokolov (jako kupující na straně druhé), za cenu 10,- Kč/m2, tj. celkem 11.670,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 7.7.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku pana Jůny

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  16.10.2008

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


24. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 332/23 v k.ú. Citice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  429/06/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 332/23 o výměře 405 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 321-3383/2007 z původní pozemkové parcely č. 332/23 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela 
č. 332/104 v k.ú. a obci Citice, formou kupní smlouvy mezi panem Zdeňkem Jůnou, trvale bytem Citice 123, PSČ 356 01 Sokolov (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 7,92 Kč/m2, tj. celkem 3.210,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku pana Zdeňka Jůny do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.10.2008

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


25. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 4024/29 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  430/06/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 4024/29 o výměře cca 306 m2 v k.ú. Sokolov, formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 45274649 (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 geometrickém zaměření předmětné části pozemku, v souladu s předpisy o oceňování majetku 
na základě znaleckého posudku, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti ČEZ, a.s., 
do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců od data nabytí právní moci Územního rozhodnutí pro stavbu „II/210 – Západní obchvat Sokolov - Svatava“.

- 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 smlouvě kupní a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.10.2008

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

26. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1185 včetně části stavby silnice č. II/221, součástí a příslušenství v k.ú. Potůčky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  431/06/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 1185 o výměře 289 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 443-53/2007 z původní pozemkové parcely č. 1185 
a označena jako její díl „b“, vše včetně části stavby silnice č. II/221, součástí a příslušenství v k.ú. Potůčky, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Potůčky, se sídlem Potůčky č.p. 58, 362 38 Potůčky, IČ 00 25 48 94, zastoupenou starostkou obce paní Jarmilou Fořtovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 7.7.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Potůčky. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení části silnice č. II/221 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací a k následnému uzavření darovací smlouvy a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  16.10.2008

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

27. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí nemovitosti v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  432/06/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 751 o výměře 13 m2 v k.ú. Ryžovna a obci Boží Dar, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, PSČ 430 03 Chomutov, IČ 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým ředitelem (jako kupující na straně druhé) za cenu 102,30 Kč/m2, tj. celkem 1.330,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat uvedenou pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 7.7.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, státní podnik

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí pozemkové parcely č. 752 o výměře 12 m2 v k.ú. Ryžovna a obci Boží Dar,  formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, PSČ 430 03 Chomutov, IČ 70889988, zastoupeným 
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým ředitelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 102,50 Kč/m2, tj. celkem 1.230,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv 
a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  16.10.2008

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


28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 984/1 v k.ú. Mezirolí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  433/06/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 984/1 o celkové výměře cca 564 m2 v k.ú. Mezirolí a obci Nová Role, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných částí pozemku mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a Městem Nová Role, se sídlem Chodovská 236/3, PSČ 362 25 Nová Role, IČ 00254819, zastoupeným starostou města panem Václavem Heřmanem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkové parcely na své úřední desce, 
tj. do 7.7.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role. Darovací smlouva bude uzavřena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby.

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  16.10.2008

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


29. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně staveb, součástí a příslušenství v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  434/06/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 370/3 včetně stavební parcely č. 370/3 o výměře 80 m2, objektu garáže bez čp/če  na stavební parcele č. 371 včetně stavební parcely č. 371 o výměře 150 m2, objektu garáže 
bez čp/če na stavební parcele č. 372 včetně stavební parcely č. 372 o výměře 112 m2, objektu garáže 
bez čp/če na stavební parcele č. 373 včetně stavební parcely č. 373 o výměře 258 m2 a pozemkové parcely č. 370/1 o výměře 3696 m2, vše včetně vedlejších staveb, součástí a příslušenství v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi manželi Jiřím Lippertem a Martinou Lippertovou, trvale bytem nám. Budovatelů 1406, PSČ 356 01 Sokolov (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 5.270.410,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku manželů Lippertových do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po zrušení zástavního práva, exekučního příkazu k prodeji nemovitostí, nařízené exekuce a nařízeného předběžného opatření na dotčených nemovitostech.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.10.2008

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

30. Smluvní zajištění pozemků pro realizaci stavby v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  435/06/08

- schvaluje uzavření nájemních smluv s vlastníky pozemků dotčených realizací stavby v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“, a to na dobu minimálně 8 let

Termín kontroly: 2.10.2008

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


31. Uzavření dodatků č. 9 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
č. 3060239657

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  436/06/08

- schvaluje uzavření dodatků č. 9 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657

Termín kontroly: 10.7.2008

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


32. Investiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému muzeu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci pro projekt ISO/D-b Belveder, regálové systémy III. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  437/06/08

- souhlasí s poskytnutím investiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému muzeu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci pro spolufinancování projektu  ISO/D-b Belveder, regálové systémy třetí etapa ve výši 500 000,-- Kč za podmínky obdržení dotace ze SR

- ukládá ekonomickému odboru zajistit spolufinancování projektu ISO/D-b Belveder

Termín kontroly: 6.11.2008

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


33. Prominutí smluvní pokuty Českému svazu žen o. s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  438/06/08

- souhlasí s prominutím pokuty ve výši 1 000,- Kč Českému svazu žen o.s.

- ukládá Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje odeslat Českému svazu žen o.s. vyrozumění o prominutí pokuty

Termín kontroly: 24.7.2008

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


34. Smlouvy o partnerství na projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“, „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ a „Cizojazyčná verze internetových stránek Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  439/06/08

- schvaluje smlouvy o partnerství na projekt „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ uzavřené s: 

      Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism
městem Ostrov
městem Loket
městem Kraslice
městem Cheb
městem Sokolov
městem Aš
KIS Mariánské Lázně, s.r.o.
INFOCENTREM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

- schvaluje smlouvy o partnerství na akci „Prezentace kulturního dědictví kraje“ uzavřené s:

       Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism
       Krajským muzeem Karlovarského kraje
       Galerií umění Karlovy Vary
       Galerií G4 – galerie fotografie
       Galerií výtvarného umění v Chebu
       Městským muzeem Aš
       Městským muzeem Františkovy Lázně
       Městským muzeem Mariánské Lázně

- schvaluje smlouvy o partnerství na akci „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“ uzavřené s: 

      Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism
městem Cheb
KIS Mariánské Lázně, s.r.o.
INFOCENTREM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

- schvaluje Smlouvu o partnerství uzavřenou na akci „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“ s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism
       
- schvaluje Smlouvu o partnerství uzavřenou na akci „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ 
s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism

- schvaluje Smlouvu o partnerství uzavřenou na akci „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedených smluv o partnerství

Termín kontroly:  24.7.2008

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


35. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  440/06/08

- souhlasí s návrhem dodatku č. 7 ke zřizovací listině Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvkové organizace dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 7 ke zřizovací listině Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvkové organizace dle návrhu
  
- ukládá předložit návrh dodatku č. 7 ke zřizovací listině Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvkové organizace, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly:  11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


36. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO k podpoře aktivit v oblasti začleňování seniorů 
do společnosti  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  441/06/08

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO k podpoře aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu NNO

Termín kontroly: 4.9.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


37. Žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: Stropní zvedací a transportní zařízení a schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných 
v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  442/06/08

- schvaluje výjimku z ustanovení Předpisu Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ na akci: „Stropní zvedací a transportní zařízení týkající se dodavatele zdravotnické techniky“ s možností zadat veřejnou zakázku malého rozsahu 
dle § 12 odst. 3 na základě nabídky jednoho uchazeče při respektování ustanovení § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 611.304,-- Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných v Nejdku ve výši 611.304,-- Kč na investiční akci: Stropní zvedací a transportní zařízení   

Termín kontroly:  4.12.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


38. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace - Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  443/06/08

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2002 Sb., o krajích ve znění platných předpisů výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:

Ing. Jiří Mutinský (radní pro oblast zdravotnictví) – předseda
náhradník - Mgr. Ellen Volavková (radní pro oblast sociální) 
RNDr. Petr Horký (náměstek hejtmana)
náhradník - Ing. Jiří Behenský (náměstek hejtmana)
Ing. Roman Rokůsek (ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje)
náhradník - Mgr. Lubomír Novotný (zástupce ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje)
Bc. Joža Lokajíček (vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje)
náhradník - Malgorzata Bolvariová (úřednice odboru zdravotnictví pověřená k zastupování vedoucího oddělení)
MUDr. Gustav Záleský (ředitel příspěvkové organizace LDN Nejdek)
náhradník - MUDr. Věra Procházková (ředitelka Nemocnice Sokolov)

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit  úkoly spojené s výběrovým řízením

Termín kontroly: 7.8.2008

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


39. 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
usnesením č. RK  444/06/08

- mění část usnesení č. RK 324/04/08 ze dne 24. dubna 2008, kterou souhlasila, aby žadatelem 
o finanční podporu pro projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov, následovně: 

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ v rámci 
2. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Ostrov

- mění část usnesení č. RK 324/04/08 ze dne 24. dubna 2008, kterou schválila přípravu a předložení žádosti o finanční podporu na projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ do příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, následovně:

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ 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 tím, že celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ se zvyšují z původních 330.000.000,- Kč na 407.611.727,- Kč, tj. o + 77.611.727,- Kč uvedenými v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, přičemž částka 
ve výši 11.691.727,- Kč na zpracování projektové dokumentace byla poskytnuta formou investičního příspěvku v roce 2007

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši  407.611.727,- Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdajů, tj. 30.570.880,-  Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu ve výši 30.570.880,- Kč 

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ ve výši celkových nákladů 407.611.727,- Kč z prostředků kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu ve výši 407.611.727,- Kč

- 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 Střední průmyslová škola Ostrov

- ukládá příspěvkové organizaci připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
                                                                                                            
Termín kontroly: 11.9.2008 

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace


40. Schválení finančního krytí projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 
a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  445/06/08

- jmenuje PaedDr. Josefa Novotného, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci 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 tím, že celkové předpokládané výdaje projektu „Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ se zvyšují z původních 300.000.000,- Kč na 313.355.252,- Kč, tj. o + 13.355.252,- Kč, uvedených v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, přičemž částka ve výši 10.355.252,- Kč na zpracování projektové dokumentace byla poskytnuta formou investičního příspěvku v roce 2007 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu ve výši 313.355.252,- Kč

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdajů, 
tj. 23.501.644,- Kč 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu ve výši 23.501.644,- Kč 

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve výši celkových nákladů 313.355.252,- Kč z prostředků kraje
 
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování projektu ve výši 313.355.252,- Kč 

- 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 Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov

- ukládá příspěvkové organizaci připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 11.9.2008 

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace


41. Schválení smlouvy o partnerství „Centrum technického vzdělávání Ostrov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  446/06/08

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství na projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ 
dle návrhu

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

Termín kontroly: 11.9.2008 

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace


42. Schválení smlouvy o partnerství „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  447/06/08

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství na projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ dle návrhu

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

Termín kontroly: 11.9.2008 

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace


43. Schválení smlouvy o partnerství „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech  II. etapa – přístavba západního křídla“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  448/06/08

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství na projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech , II. etapa – přístavba západního křídla“ dle návrhu

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

Termín kontroly: 11.9.2008 

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace


44. Projekt Školský portál

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  449/06/08

- schvaluje Předávací protokol podle Smlouvy o dodávce a implementaci Školského portálu dle návrhu

- schvaluje uzavření Servisní smlouvy – údržba a provoz aplikace Škola Online s firmou CCA Group a.s. dle návrhu s připomínkou uvedenou v zápise

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Předávací protokol 
a Servisní smlouvu – údržba a provoz aplikace Škola Online k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 11.9.2008 

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


45. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - stavební úpravy budovy v Ruské ul. č. 335“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  450/06/08

- schvaluje vyloučení uchazeče Bohemia Lignum s.r.o., Pekařská 6, 350 00  Cheb, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně – stavební úpravy budovy v Ruské ul. č. 355“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Gymnázium a obchodní akademie  Mariánské Lázně – stavební úpravy budovy v Ruské ul. č. 355 – část 1 – stavební úpravy a udržovací stavební práce“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pozemní stavby spol. s r.o. Cheb, Obětí nacizmu 31, 350 93  Cheb,  s nabídkovou cenou 4.996.963,- Kč včetně DPH.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Gymnázium a obchodní akademie  Mariánské Lázně – stavební úpravy budovy v Ruské ul. č. 355 – část 2 – instalace a montáž eurooken, dřevěných oken“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče DUKAS KV, s.r.o., K Panelárně 172, 362 32  Otovice u Karlových Varů, s nabídkovou cenou  6.305.273,- Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Mgr. Miloslava Pelce podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže Pozemní stavby spol. s r.o. Cheb, Obětí nacizmu 31, 350 93 Cheb, s nabídkovou cenou 4.996.963,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Mgr. Miloslava Pelce podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže DUKAS KV, s.r.o., K Panelárně 172, 362 32 Otovice u Karlových Varů, s nabídkovou cenou 6.305.273,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 24.7.2008

Zodpovídá: Mgr. Miloslav Pelc, ředitel příspěvkové organizace


46. Odborné učiliště Horní Slavkov – schválení výjimky z pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
a schválení nákupu nákladního automobilu GAZ – GAZELLE typ 33027

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  451/06/08

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ spočívající v možnosti realizovat nákup nákladního automobilu pro příspěvkovou organizaci Odborné učiliště Horní Slavkov bez nutnosti vyhlášení výběrového řízení

- schvaluje nákup nákladního automobilu GAZ – GAZELLE typ 33027 ve výši 499.800,- Kč včetně DPH

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Ing. Petra Čavojského, Odborné učiliště Horní Slavkov, podpisem kupní smlouvy dle nabídky s firmou Atlantic Trading Partners s.r.o., Josefa Lady 12, 360 01 Karlovy Vary              

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Petr Čavojský, ředitel příspěvkové organizace


47a) Tisková oprava usnesení č. RK 387/05/08 ze dne 22.5.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  452/06/08

- bere na vědomí tiskovou opravu usnesení č. RK 387/05/08 ze dne 22.5.2008 v tomto znění:

Původní znění: 
- 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

Nové znění:
- 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. j) 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

Další text usnesení se nemění.

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví



47b) Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2008 - II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  453/06/08

- 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 II. etapy v celkové výši 48 000,00 Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
48 000, 00 Kč   
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří
Obnova fasádních omítek, dokončení opravy střešní krytiny

- 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  II. etapy v celkové výši  1 730 000, 00,- Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
190 000, 00 Kč
Bečov nad Teplou, barokní fara
Obnova fasádních omítek, odvodnění stavby, dokončení oprav klempířských 
Město Bečov nad Teplou
300 000, 00 Kč
Bečov nad Teplou, radnice
Oprava šindelové střechy včetně nátěrů, oplechování komínů, oprava říms a fasády, odvodnění anglického dvorku 
Město Františkovy Lázně
170 700, 00 Kč
Františkovy Lázně, dům v Národní ulici čp. 9
Oprava fasády a klempířských prvků
Římskokatolická farnost Františkovy Lázně
479 800, 00 Kč
Františkovy Lázně – Horní Lomany, kostel sv. Jakuba
Restaurování malby na kartuši a klenbě presbytáře
Římskokatolická farnost Františkovy Lázně
389 500, 00 Kč
Františkovy Lázně – Horní Lomany, kostel sv. Jakuba
Kompletní výmalba a oprava omítek interiéru kostela
Město Valeč
200 000, 00 Kč
Valeč, kostel Panny Marie Bolestné
Restaurování interiéru kostela

- 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: 2.10.2008

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


47c) Souhlas Karlovarského kraje se záměrem revitalizace kláštera Teplá v rámci 
IOP a podpora zařazení projektu na seznam indikativních projektů MK ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  454/06/08

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit se záměrem revitalizace kláštera Teplá v rámci Integrovaného operačního programu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje podpořit zařazení revitalizace kláštera Teplá na seznam indikativních projektů Ministerstva kultury České republiky

Termín kontroly: 11.9.2008

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


47d)  Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova Dětského domova DUHA č.p. 4 na st. 38, vč. st.p.č. 38, p.p.č. 598/2, 598/7 a 648/2, vše v k.ú. Mezirolí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  455/06/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí objektu č.p. 4 na st.p.č. 38, st.p.č. 38 o výměře 1196 m2, p.p.č. 598/2 o výměře 73 m2, p.p.č. 598/7 o výměře 158 m2 
a p.p.č. 648/2 o výměře 873 m2, vše v k.ú. Mezirolí, formou kupní smlouvy mezi manželi panem Josefem Dvořákem a paní Zuzanou Dvořákovou, oba trvale bytem Mezirolí 4, 362 25 Nová Role (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu dle znaleckého posudku (maximálně do výše 8 mil. Kč), a tím převést předmětné nemovitosti z majetku manželů Dvořákových do vlastnictví Karlovarského kraje. Podmínkou nabytí objektu je realizace prodeje objektu č. p. 1235 na pozemku p. č. 665 včetně pozemků p.č. 665 a 664, vše v k.ú. Karlovy Vary.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit vedoucímu majetkoprávního odboru krajského úřadu realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy

Termín kontroly: 4.9.2008

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


47e) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – objektu Císařských lázní č.p. 306 na pozemku st. parc. č. 902, vč. pozemku st. parc. č. 902 a pozemku p. parcela č. 903/02, katastrální území a obec Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  456/06/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí objektu č.p. 306 vystavěného na pozemku st. parc. č. 902, včetně pozemku st. parc. č. 902 o výměře 3614 m2, katastrální území a obec Karlovy Vary, se všemi součástmi, příslušenstvím a vybavením, včetně mobiliáře, formou kupní smlouvy mezi Městem Karlovy Vary, zastoupené primátorkou JUDr. Veronikou Vlkovou (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako kupující na straně druhé), za cenu dle znaleckého posudku. Za nemovitosti, tj. za objekt 
a pozemky uhradí kupující částku ve výši Kč 155.000.000,-- s možností proinvestování 99 % z této kupní ceny do oprav nebo  technického zhodnocení převáděného objektu do osmi let od podpisu kupní smlouvy. Kupní cena bude splacena tak, že část kupní ceny ve výši 1% z celkové odhadní ceny nemovitosti, tj. částka ve výši 1.550.000,- Kč, bude převedena na účet Města Karlovy Vary před podpisem kupní smlouvy a částka odpovídající 99% z odhadní ceny nemovitosti, tj. částka ve výši 153.450.000,- Kč bude buď proinvestována kupujícím do osmi let ode dne podpisu kupní smlouvy nebo bude převedena na účet Města Karlovy Vary v případě neproinvestování těchto finančních prostředků. Kupní smlouvou se zájemce zavazuje provést investice, tedy kompletní opravy a technické zhodnocení převáděných nemovitostí ve lhůtě do osmi let od podpisu kupní smlouvy. Současně budou přímým zájemcem - Karlovarským krajem odkoupeny movité věci, tvořící vybavení převáděných nemovitostí, 
a to za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč 37.921.700,-- s možností proinvestování 99 % z této kupní ceny  do oprav nebo technického zhodnocení převáděných movitých věcí do osmi let od podpisu kupní smlouvy. Tato kupní cena bude uhrazena tak, že část kupní ceny odpovídající 1% z odhadní ceny movitých věcí, tj. ve výši 379.217,- Kč, bude převedena na účet Města Karlovy Vary před podpisem kupní smlouvy a částka odpovídající 99% odhadní ceny, tj. ve výši 37.542.483,- Kč, bude buď proinvestována kupujícím do osmi let ode dne podpisu kupní smlouvy nebo bude převedena na účet Města Karlovy Vary v případě neproinvestování těchto finančních prostředků. Kupní smlouvou 
se zájemce zavazuje provést investice, tedy kompletní opravy a technické zhodnocení převáděných movitých věcí ve lhůtě do osmi let od podpisu kupní smlouvy. Daň z převodu nemovitosti ve výši 4.650.000,- Kč se zavazuje kupující, tj. Karlovarský kraj, uhradit prodávajícímu, tj. Městu Karlovy Vary, na účet Města Karlovy Vary. Karlovarský kraj se zavazuje uhradit na účet Města Karlovy Vary tyto částky ve výši:     
              1.550.000,- Kč (1% z celkové odhadní ceny nemovitosti)
                 379.217,- Kč (1% z celkové odhadní ceny movitých věcí)
              4.650.000,- Kč (daň z převodu nemovitosti)
 celkem: 6.579.217,- Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení text kupní smlouvy

Termín kontroly: 4.9.2008

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


47f) Uzavření kupních smluv - úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova č.p. 18 na st. 35, vč. st.p.č. 35, p.p.č. 41 a p.p.č. 38, vše v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní, včetně movitého majetku (mobiliáře) nemovitostí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  457/06/08

- schvaluje text kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatné nabytí objektu č.p. 18 na st.p.č. 35, st.p.č. 35 o výměře 651 m2, p.p.č. 41 o výměře 889 m2, p.p.č. 38 o výměře 2615 m2, vše v k.ú. Milíkov 
u Mariánských Lázní

- schvaluje text kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatné nabytí movitého majetku (mobiliáře) předmětných nemovitostí

Termín kontroly: 4.9.2008

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru
47g) Uzavření dohody o užívání nemovitostí – LDN Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  458/06/08

- schvaluje uzavření Dohody o užívání nemovitostí v souvislosti s Kupní smlouvou ze dne 02.06.2008

Termín kontroly: 11.9.2008 

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


47h) Petr Holas – žaloba na náhradu škody na zdraví /rozsudek Krajského soudu v Plzni, odvolacího soudu/

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  459/06/08

- schvaluje podání dovolání v případě žádosti pojistitele odpovědnosti za škodu

- ukládá Majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit uhrazení a hrazení částek  dle rozsudku 11 Co 472/2007

Termín kontroly: 7.8.2008

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


47i) Schválení užití znaku Karlovarského kraje k prezentaci na reklamním plakátu TJ SOKOL Pernink

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  460/06/08

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje k prezentaci na reklamním plakátu 
TJ SOKOL Pernink

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


47j) Úkol pro ekonomického ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  461/06/08

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČ: 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- ukládá ekonomickému řediteli Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabezpečit dodržování postupu 
při realizaci veřejných zakázek dle metodiky vypracované Odborem investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje

Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, ekonomický ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.


