Usnesení z 34. jednání RKK dne 18.6.2008
18.6.2008		Strana 1 (celkem 5)
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 34. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 18. června 2008 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 13:00 do 13:45 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková,        (celkem 5 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Červenka, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková


usnesení č.

A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	
                                      
1.  Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu                     RK 493/06/08
         dopravní infrastruktury na rok 2008 na předfinancování akcí spolufinancovaných 
         Evropskou unií
  Nominace do Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území              RK 494/06/08  
      v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj
3.   Tisková oprava usnesení č. RK 306/04/08              			   RK 495/06/08
4.    Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - st.p.č. 193, st.p.č. 194              RK 496/06/08
       a st.p.č. 195, vše k.ú. Hradiště u Chebu  
5.    Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 7                             RK 497/06/08
       na st.p.č. 5/2, vč. st.p.č. 5/2 v k.ú. Dolní Dvory  
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 1235                       RK 498/06/08

       na pozemku p.č. 665, vč. pozemků p.č. 665 a p.č. 664, vše v k.ú. Karlovy Vary
7.   Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská  nemocnice a.s.         RK 499/06/08



	     


                   JUDr. Josef Pavel v. r. 		                                     RNDr. Petr Horký v. r. 
                  hejtman			           	                                   ověřovatel
        Karlovarského kraje


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého
- Ing. Jiřího Behenského


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 na předfinancování akcí spolufinancovaných Evropskou unií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 493/06/08

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 na předfinancování akcí spolufinancovaných Evropskou unií 
 
- souhlasí s přijetím ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků                   do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci následujících akcí spolufinancovaných Evropskou unií: 
	II/209 Rekonstrukce silnice – průtah Nové Sedlo

II/210 Rekonstrukce silnice – průtah Kraslice
II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš
II/222 Rekonstrukce silnice Stará Chodovská – Chodov
II/606 Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 Cheb – Vinice
III/1987 Rekonstrukce mostu ev. č. 1987-1 Stráž nad Ohří
III/2124 Rekonstrukce mostu ev. č. 2124-5 Černý Mlýn
III/19824 Rekonstrukce mostu ev. č. 19824-6 Bečov 
III/21042 Rekonstrukce mostů ev. č. 21042-7, 21042-8 a 21042-9 Oloví
II/221 Rekonstrukce silnice Hroznětín - Merklín

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 na předfinancování akcí spolufinancovaných Evropskou unií a schválit přijetí ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci následujících akcí spolufinancovaných Evropskou unií:
	II/209 Rekonstrukce silnice – průtah Nové Sedlo

II/210 Rekonstrukce silnice – průtah Kraslice
II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš
II/222 Rekonstrukce silnice Stará Chodovská – Chodov
II/606 Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 Cheb – Vinice
III/1987 Rekonstrukce mostu ev. č. 1987-1 Stráž nad Ohří
III/2124 Rekonstrukce mostu ev. č. 2124-5 Černý Mlýn
III/19824 Rekonstrukce mostu ev. č. 19824-6 Bečov 
III/21042 Rekonstrukce mostů ev. č. 21042-7, 21042-8 a 21042-9 Oloví
II/221 Rekonstrukce silnice Hroznětín - Merklín
Termín kontroly: 4.9.2008

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


2. Nominace do Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území v rámci Rady vlády           pro udržitelný rozvoj

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 494/06/08

 - schvaluje nominaci Ing. arch. Jaromíra Musila jako člena Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj dle návrhu

- schvaluje nominaci Ing. Jany Bělohoubkové jako náhradníka Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území v rámci Rady vlády pro udržitelný rozvoj dle návrhu 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


3. Tisková oprava usnesení č. RK 306/04/08

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 495/06/08

- bere na vědomí tiskovou opravu usnesení č. RK 306/04/08 ze dne 24.4.2008

Původní znění:

37. Souhlas s pokácením 2 stromů na pozemku p.č. 527/105 a 3 stromů na pozemku p.č. 527/131 v k.ú. Karlovy Vary – Dvory, areál Krajského úřadu Karlovarského kraje 

- souhlasí s pokácením 2 stromů na pozemku p.č. 527/105 a 3 stromů na pozemku p.č. 527/131 v k.ú. Karlovy Vary – Dvory, areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, dle návrhu

Nové znění:

37. Souhlas s pokácením 2 stromů na pozemku p.č. 527/105 a 3 stromů na pozemku p.č. 527/132 v k.ú. Karlovy Vary – Dvory, areál Krajského úřadu Karlovarského kraje

- souhlasí s pokácením 2 stromů na pozemku p.č. 527/105 a 3 stromů na pozemku p.č. 527/132 v k.ú. Karlovy Vary – Dvory, areál Krajského úřadu Karlovarského kraje, dle návrhu

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, odbor vnitřních záležitostí 


4. 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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 496/06/08

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej st.p.č. 193 o výměře 570 m2, st.p.č. 194 o výměře 163 m2 a st.p.č. 195 o výměře 2318 m2, vše k. ú. Hradiště u Chebu, obec Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Školním statkem Cheb, se sídlem U Farmy 30/11, 350 02 Cheb, IČ 00076899 (jako prodávající na straně jedné) a panem Radkem Makarem, bytem Stará Ovčárna 46, 356 01 Sokolov (jako kupující na straně druhé), za cenu 520.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Radka Makara

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Školního statku Cheb, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 2.10.2008

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku Cheb


5. 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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 497/06/08

Varianta I.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu 
č.p. 7 na stavební parcele č. 5/2, stavební parcelu č. 5/2 o výměře 1710 m2, včetně vedlejší stavby, venkovních úprav, porostů a pozemku, v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a panem Josefem Štogrem, bytem Anglická 79/29, 351 01 Františkovy Lázně (jako kupující           na straně druhé), za cenu 1.300.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Josefa Štogra
Termín kontroly: 2.10.2008

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

6. 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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 498/06/08

Varianta I.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu č.p. 1235           na pozemku p.č. 665, vč. pozemků p.č. 665 o výměře 912 m2 a p.č. 664 o výměře 2526 m2, vše v k.ú. Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary, se sídlem Jarní 6, 360 01 Karlovy Vary, IČ 70 84 54 41 (jako prodávající na straně jedné) a společností BAU – STAV, společností s ručením omezeným, se sídlem Loketská 344/12, 360 06  Karlovy Vary, IČ 14 70 58 77 (jako kupující na straně druhé), za cenu 36.500.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti  BAU – STAV, společnosti s ručením omezeným. Kupující se zavazuje kromě kupní ceny uhradit prodávajícímu cenu    za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 20.000,-- Kč, částku na daň z převodu nemovitostí ve výši 1.095.000,-- Kč a správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí  ve výši 500,-- Kč. Kupující souhlasí s převzetím nemovitostí do tří měsíců po kolaudaci nového objektu pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary, nejpozději však do 31.12.2012.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Dětského domova Karlovy Vary, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 2.10.2008

Zodpovídá: Mgr. Jan Sekot, ředitel Dětského domova Karlovy Vary


7. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 499/06/08

- projednala zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.            o částku 30.000.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení peněžitý vklad Karlovarského kraje jako jediného akcionáře ve výši 30.000.000,-- Kč do obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Termín kontroly: 16.10.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví




								




