Usnesení z 41. jednání RKK dne 7.8.2008
7.8.2008		Strana 1 (celkem 26)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21



USNESENÍ

z 41. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7.  srpna 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 10:30 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček 
(celkem 5 radních)	
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni: 		Ing. Zborník, Ing. Červenka, Ing. Mutinský, Mgr. Volavková
Další zúčastnění:	Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, p. Želechovský, PhDr. Mgr. Smoleja, Mgr. Malý
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.8.2008		RK  599/08/08
2.	Schválení Dodatku č. 2 předpisu rady kraje č. PR 06/2006 Pravidla pro zadávání 	RK  600/08/08
veřejných zakázek Karlovarským krajem
3.	Schválení předfinancování nákladů na projekty Technické pomoci Operačního 	RK  601/08/08
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prostředků rozpočtu odboru 
investic a grantových schémat
4.	Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na akci: „Modernizace letiště 		RK  602/08/08
Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 
2007-2013, prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast 
podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního 
významu 
5.	Územní studie Střela – informace							RK  603/08/08
6.	Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – schválení finančního krytí, schválení 	RK  604/08/08
Smlouvy o partnerství a spolupráci
7. 	Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2008 o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, 	RK  605/08/08
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí
8.	Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti 			RK  606/08/08
Letiště Karlovy Vary s.r.o.
9.	Financování akce „Rekonstrukce obvodového pláště budovy KSÚS KK“ 		RK  607/08/08
10.	Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2008 KSÚS KK, p. o. 	RK  608/08/08
11.	Schválení aktualizace investičních záměrů k akcím na silnicích II. a III. třídy 	RK  609/08/08
v Karlovarském kraji předfinancovávaných z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury v roce 2008	
12.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - souhlas s uzavřením podnájemních smluv		RK  610/08/08
13.	Rozpočtové změny								RK  611/08/08
14.	Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 		RK  612/08/08
investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace 
Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku
15.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2008	RK  613/08/08
16.	Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové 		RK  614/08/08
organizace Střední odborné školy Kynšperk nad Ohří, Školní 764
17.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková 	RK  615/08/08
parcela č. 17/2 v k.ú. Čistá u Svatavy
18.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  616/08/08
do majetku ŘSD ČR a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku ŘSD ČR 
do majetku Karlovarského kraje
19.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	RK  617/08/08
parcela č. 17/3 v k.ú. Čistá u Svatavy
20.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  618/08/08
parcely č. 1215 v k.ú. Kyselka
21.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  619/08/08
parcely č. 72/2 v k.ú. Merklín u Karlových Var a část pozemkové parcely č. 151 
v k.ú. Pstruží u Merklína
22.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	RK  620/08/08
parcely v k.ú. Dolní Nivy, Boučí, Horní Nivy, Hraničná a Radvanov
23.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním	RK  621/08/08
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
24.	Pojištění projektantů								staženo
25.	Výběrové řízení na pojistitele							staženo
26.  	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, 	RK  622/08/08
evid. číslo smlouvy D 817/2008 - změna využití dotace
27.	Žádosti o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje od Souboru písní 	RK  623/08/08
a tanců Dyleň Karlovy Vary a Divadelního studia D 3
28.	Žádost Taneční skupiny Mirákl, o. s. o prominutí smluvní pokuty			RK  624/08/08
29.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dílčí projekty 	  		RK  625/08/08
stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský 
geopark“
		- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
30.	Projekt „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický 		RK  626/08/08
vývoj – Čechy – Německo“ – schválení finančního krytí a podání žádosti 
do Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
2007 - 2013
31.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK  627/08/08
rezervací a městských památkových zón 2008 – žádost Města Karlovy Vary 
o změnu čerpání finančních prostředků v rámci stanovené kvóty a prodloužení 
termínu k dodání podkladů
32.	Přerozdělení části příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje			RK  628/08/08
33.	Schválení veřejné sbírky								RK  629/08/08
34.	Schválení zástupce ředitele Domova pro seniory „Skalka“ v Chebu, 		RK  630/08/08
Americká 52, 350 02 Cheb
35.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí		RK  631/08/08
36.    Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 		RK  632/08/08
za I. pololetí roku 2008
37.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008	RK  633/08/08
38.	Průběžná zpráva o stavu šetření situace v Dětském domově a mateřské škole 	staženo
Horní Slavkov 
39.	a) Uzavření dodatků č. 10 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, 	RK  634/08/08
    havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti 
    za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657
	b) Smlouva o umístění stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu 		RK  635/08/08
    Krajského úřadu Karlovarského kraje“ na p.p.č. 526/1, 577/1, k.ú. Dvory
	c) Smlouva o umístění stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu 		RK  636/08/08
    Krajského úřadu Karlovarského kraje“ na p.p.č. 525/82, 527/100, k.ú. Dvory
	d) Dodatek k dohodě o provedení horkovodní přípojky a opravě opěrné zdi 	RK  637/08/08
    na p.p.č. 1083, k.ú. Karlovy Vary
	e) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části parcely 	RK  638/08/08
    č. st. 9 a pozemkové parcely č. 123/19 v k.ú. Dolní Dvory					
	f) Zrušení usnesení č. RK 202/03/08 ze dne 20.3.2008 – Záměr kraje prodat 	RK  639/08/08
    nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 na st.p.č. 32, 
    vč. st.p.č. 32, vše v k.ú. Dřenice u Chebu						
	g) Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část 		RK  640/08/08
    pozemkové parcely č. 579/2 v k.ú. Teplička							
	h) Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského 		RK  641/08/08
    kraje – část stavby silnice č. II/209 včetně pozemků, mostu ev. č. 209-010a, 
    všech součástí a příslušenství  v k.ú. Loket							
	i)  Změna usnesení rady kraje č. RK 713/10/07 - Termíny jednání 			RK  642/08/08
    Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje 
    pro rok 2008
	j)  Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2008	RK  643/08/08
k) Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		RK  644/08/08
    Karlovarského kraje – I. pololetí 2008								
         l) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Domov pro seniory 		RK  645/08/08
   „SPÁLENIŠTĚ“ – rekonstrukce 2. etapa, Stavební úpravy 5. NP	
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek	
	m) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK  646/08/08
    „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“	
	n) Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská 		RK  647/08/08
    nemocnice a.s.							
	





	 JUDr. Josef Pavel v. r.		            	 Ing. Jiří Behenský v. r.
hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje






A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Behenského
- Ing. Luboše Orálka


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 39a)	- Uzavření dodatků č. 10 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 3060239657
bod č. 39b) 	- Smlouva o umístění stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ na p.p.č. 526/1, 577/1, k.ú. Dvory
bod č. 39c) 	- Smlouva o umístění stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ na p.p.č. 525/82, 527/100, k.ú. Dvory
bod č. 39d) 	- Dodatek k dohodě o provedení horkovodní přípojky a opravě opěrné zdi na p.p.č. 1083, k.ú. Karlovy Vary 
bod č. 39e)	- Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části parcely č. st. 9 
a pozemkové parcely č. 123/19 v k.ú. Dolní Dvory
bod č. 39f)	- Zrušení usnesení č. RK 202/03/08 ze dne 20.3.2008 – Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 na st.p.č. 32, vč. st.p.č. 32, vše v k.ú. Dřenice u Chebu
bod č. 39g)	- Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 579/2 v k.ú. Teplička
bod č. 39h)	- Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/209 včetně pozemků, mostu ev. č. 209-010a, všech součástí 
a příslušenství  v k.ú. Loket
bod č. 39i) 	- Změna usnesení rady kraje č. RK 713/10/07 - Termíny jednání Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2008
bod č. 39j) 	- Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2008
bod č. 39k) 	- Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje – I. pololetí 2008
bod č. 39l) 	- Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – rekonstrukce 2. etapa, Stavební úpravy 5. NP
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
bod č. 39m) 	- Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“
bod č. 39n) 	- Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Stažení z programu:
bodu č. 24)	- Pojištění projektantů
bodu č. 25)	- Výběrové řízení na pojistitele	
bodu č. 38)	- Průběžná zpráva o stavu šetření situace v Dětském domově a mateřské škole Horní Slavkov 


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.8.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  599/08/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.8.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Schválení Dodatku č. 2 předpisu rady kraje č. PR 06/2006 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  600/08/08

- schvaluje Dodatek č. 2 předpisu rady kraje č. PR 06/2006 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Termín kontroly: 2.10.2008

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


3. Schválení předfinancování nákladů na projekty Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prostředků rozpočtu odboru investic a grantových schémat

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  601/08/08

- schvaluje použití prostředků rozpočtu odboru investic a grantových schémat na předfinancování nákladů na projekty Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prostředků rozpočtu odboru investic a grantových schémat do výše 300 tis. Kč, a to do doby  schválení  projektů Technické pomoci 
              
Termín kontroly:  4.12.2008

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


4. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na akci: „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 
2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013, prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  602/08/08

- schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 na projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 na projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ mezi Karlovarským krajem a Regionální radou soudržnosti Severozápad ve znění dle návrhu

Termín kontroly: 9.10.2008

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


5. Územní studie Střela - informace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  603/08/08

- bere na vědomí informaci o územně plánovacím podkladu „Územní studie Střela“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít předložený materiál na vědomí 

Termín kontroly: 9.10.2008

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


6. Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – schválení finančního krytí, schválení Smlouvy 
o partnerství a spolupráci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  604/08/08

- schvaluje návrh Smlouvy o postoupení práv a povinností za účelem realizace projektu „Dopravní terminál Sokolov“ Karlovarským krajem

- souhlasí s návrhem Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Sokolov pro projekt „Dopravní terminál Sokolov“ a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
ke schválení

- souhlasí s předpokládanou výší způsobilých výdajů na projekt „Dopravní terminál Sokolov“ ve výši 110 mil. Kč a doporučuje ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ ve výši 95 % celkových předpokládaných způsobilých nákladů z prostředků kraje a ve výši  
5 % celkových předpokládaných způsobilých nákladů z prostředků Města Sokolov a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ ve výši 2,5 % způsobilých výdajů a ve výši 5 % způsobilých výdajů z prostředků Města Sokolov a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o postoupení práv a povinností za účelem realizace projektu „Dopravní terminál Sokolov“ Karlovarským krajem 

- pověřuje Mgr. Vladimíra Malého, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 na projekt „Dopravní terminál Sokolov“ 

- pověřuje hejtmana podpisem žádosti o dotaci v rámci příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007-2013 na projekt „Dopravní terminál Sokolov“ 

Termín kontroly: 4.12.2008 

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


7.  Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2008 o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých 
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  605/08/08

- vydává Nařízení Karlovarského kraje č. 3/2008, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých 
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 

- ukládá zástupci ředitele krajského úřadu zveřejnit nařízení ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 9.10.2008

Zodpovídá:	Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu 


8. Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  606/08/08

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 9.10.2008 

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


9. Financování akce „Rekonstrukce obvodového pláště budovy KSÚS KK“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  607/08/08

- souhlasí s tím, aby do Provozního plánu příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na rok 2009 byla začleněna realizace II. etapy akce „Rekonstrukce obvodového pláště budovy KSÚS KK“ s celkovými náklady ve výši 3 100 tis. Kč s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly:   leden 2009

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



10. Provedení auditorského ověření roční uzávěrky za rok 2008 KSÚS KK, p. o. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  608/08/08

- souhlasí s tím, aby auditorské ověření roční uzávěrky KSÚS KK, p.o. za účetní období roku 2008 
a vydáním zprávy o auditu včetně výroku provedla - Ing. Daniela Trpáková, Cheb, IČO435677

Termín kontroly:   únor 2009

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


11. Schválení aktualizace investičních záměrů k akcím na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji předfinancovávaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2008	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  609/08/08

- schvaluje aktualizaci investičních záměrů k akcím na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji předfinancovávaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, spočívající v úpravě výše nákladů předfinancovávaných do výše dotace z Evropské unie pro rok 2008 na jednotlivé stavby takto:

II/209 Rekonstrukce silnice – průtah Nové Sedlo – Chranišov
pův. předp.: 23.800 tis. Kč, akt. výše: 23.783 tis. Kč, snížení o 17 tis. Kč
	II/606 Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 Cheb – Vinice
pův. předp.: 18.190 tis. Kč, akt. výše: 15.311 tis. Kč, snížení o 2.879 tis. Kč
	III/21042 Rekonstrukce mostů ev. č. 21042-7, 21042-8 a 21042-9 Oloví

pův. předp.: 12.480 tis. Kč, akt. výše: 12.457 tis. Kč, snížení o 23 tis. Kč

Termín kontroly: 11.9.2008

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


12. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - souhlas s uzavřením podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  610/08/08

- souhlasí s uzavřením podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a obchodními společnostmi dle návrhu

Termín kontroly:  2.10.2008

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


13. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  611/08/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 199/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 106.504,23 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. 200/2008 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  v celkové částce ±  20.460,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Ostrov.

Rozpočtovou změnu č. 201/2008 
- přesun finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  v celkové výši ± 2.255.018,-- Kč z důvodu zajištění prostředků na platy, odstupné, pojistné a FKSP pro školy Gymnázium a obchodní akademie Chodov ve výši 37.000,-- Kč, Gymnázium Ostrov ve výši 211.000,-- Kč a Střední školu živnostenskou Sokolov ve výši 
2.007.018,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 202/2008 
- přesun finančních prostředků ve výši ± 6.000.000,-- Kč z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 566/07/08 ze dne 24.7.2008 na krytí náhrad vzniklých běžných výdajů z rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství

Rozpočtovou změnu č. 203/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 500.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii 4 – galerii fotografie Cheb určenou na realizaci projektu „Celoroční výstavní program“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č.  204/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 132.490,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb  k zajištění realizace projektu „Pilot G“, tj. na tvorbu školních vzdělávacích programů pro gymnázia

Rozpočtovou změnu č. 205/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±  379.848,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pořízení studie na pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu v nemocnici v Karlových Varech Karlovarské krajské nemocnice a.s. včetně projednání dispozičního řešení v medicínské části pro firmu Ateliér Penta v.o.s. se sídlem Mrštníkova 12, Jihlava.

Rozpočtovou změnu č. 206/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 200.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Ministerstva vnitra České republiky do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na projekty prevence kriminality

Rozpočtovou změnu č. 207/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 660.000,-- Kč, z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky, z toho částka 240.000,-- Kč je určena do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na provádění inspekcí poskytování sociálních služeb a částka 420.000,-- Kč  do rozpočtu odboru oddělení personálních věcí a vzdělávání Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových nákladů 
pro specializované odborníky

Rozpočtovou změnu č. 208/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 200.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary určenou na realizaci projektu „Celoroční výstavní program“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 209/2008
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do oddělení personálních věcí a vzdělávání Odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 150.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na odměny 
za provedenou práci nutnou k vlastní realizaci projektu prevence proti kriminalitě.

Rozpočtovou změnu č. 210/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 14.185.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojového programu „Zvýšení nenárokových složek platů motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ 
pro školy a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 4.856.000,-- Kč, soukromé školy v částce 422.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 8.907.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: 11.9.2008

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


14. Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  612/08/08

- schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 874.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku ve výši 874.000,-- Kč na investiční akce uvedené v důvodové zprávě

Zodpovídá: JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku


15. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 30.6.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  613/08/08

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 74 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 30.6.2008 takto:

	3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem

1 příspěvková organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila se ziskem
12 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem
5 příspěvkových organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
45 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem, 6 se ztrátou

- ukládá ředitelům/ředitelkám níže uvedených příspěvkových organizací, jejichž výsledky hospodaření neodpovídají plánovaným ukazatelům, učinit taková opatření, aby výsledky hospodaření nebyly k 31.12.2008 záporné:

	Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary

Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary
Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
	Dětský domov Karlovy Vary

Dětský domov Cheb
Školní statek Cheb

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


16. Výsledek hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední odborné školy Kynšperk nad Ohří, Školní 764

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  614/08/08

- schvaluje

A)
výsledek hospodaření k 30.6.2008 ve výši  	   257.187,95 Kč
	úhrn aktiv k 30.6.2008 ve výši  	           13.224.864,96 Kč

	úhrn pasiv k 30.6.2008 ve výši                   13.224.864,96 Kč

       příspěvkové organizace Střední odborné školy Kynšperk nad Ohří, Školní 764

B)	  
předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Střední odbornou školou Kynšperk 
nad Ohří, Školní 764 (předávající) a Střední školou živnostenskou Sokolov, Žákovská 716 (nabyvatel)

C)
příděl výsledku hospodaření příspěvkové organizace Střední odborné školy Kynšperk 
nad Ohří, Školní 764 ve výši 257.187,95 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace Střední školy živnostenské Sokolov, Žákovská 716  

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


17. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 17/2 
v k.ú. Čistá u Svatavy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  615/08/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 17/2 o výměře 362 m2 v k.ú. Čistá u Svatavy a obci Svatava, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Ing. Karlem Marečkem, trvale bytem Špic č. 32, PSČ 357 03 Svatava (jako kupující na straně druhé), za cenu 40,- Kč/m2, tj. 14.480,- Kč + 1.872,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 
16.352,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 8.9.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Ing. Karla Marečka

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- 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:  6.11.2008

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


18. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku 
ŘSD ČR a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku ŘSD ČR do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  616/08/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 482/42 o výměře 1147 m2, č. 659/4 o výměře 16343 m2, č. 659/5 o výměře 641 m2, č. 659/6 o výměře 200 m2, vše v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří, pozemkové parcely č. 764/4 o výměře 2943 m2, č. 788/3 o výměře 1628 m2, vše v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně, pozemkovou parcelu č. 357/4 o výměře 475 m2 v k.ú. Skalka u Chebu a obci Cheb, pozemkovou parcelu č. 2301/16 o výměře 972 m2 v k.ú. a obci Cheb, pozemkovou parcelu č. 714/9 o výměře 297 m2 v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří a obci Tuřany, pozemkovou parcelu 
č. 659/61 o výměře 353 m2 v k.ú. a obci Odrava a pozemkovou parcelu č. 242/3 o výměře 561 m2 v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, PSČ 140 00 Praha 4 – Nusle, 
IČ 65993390 (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 8.9.2008, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 744/6 o výměře 248 m2, č. 744/10 o výměře 11 m2, č. 744/16 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně, pozemkových parcel č. 659/39 o výměře 667 m2, č. 659/41 o výměře 481 m2, č. 659/42 o výměře 154 m2, č. 659/49 o výměře 58 m2, č. 659/50 o výměře 507 m2, 
č. 659/51 o výměře 89 m2, č. 659/52 o výměře 271 m2, vše v k.ú. a obci Odrava, pozemkových parcel 
č. 453/39 o výměře 85 m2, č. 453/40 o výměře 2352 m2, č. 453/42 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Obilná 
a obci Odrava, pozemkové parcely č. 239/58 o výměře 40 m2, v k.ú. Potočiště a obci Odrava 
a pozemkové parcely č. 714/6 o výměře 2023 m2, v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří a obci Tuřany, formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56,  PSČ 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR 
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 darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  6.11.2008

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


19. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 17/3 v k.ú. Čistá u Svatavy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  617/08/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 17/3 o výměře 2855 m2 v k.ú. Čistá u Svatavy a obci Svatava, formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, zastoupenou předsedou představenstva a generálním ředitelem a.s. Ing. Františkem Štěpánkem (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 100,- Kč/m2, 
tj. 285.500,- Kč + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 286.000,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 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: 6.11.2008

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


20. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1215 v k.ú. Kyselka

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  618/08/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 1215 o výměře cca 47 m2 v k.ú. Kyselka, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Českou republikou - Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 
(jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé) 
za cenu, která bude stanovena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku ČR - Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby nejpozději do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 221-018 Kyselka“.

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

Termín kontroly: 6.11.2008

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


21. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 72/2 v k.ú. Merklín u Karlových Var a část pozemkové parcely č. 151 v k.ú. Pstruží u Merklína

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  619/08/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 72/2 o výměře cca 1054 m2  v k.ú. Merklín u Karlových Var a části pozemkové parcely č. 151 o výměře cca 31 m2 v k.ú Pstruží u Merklína,  formou smlouvy o  budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Lesní společností Stříbro, a.s., se sídlem Stříbro, Plzeňská 250, PSČ 349 11 (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 217.000,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Lesní společnosti Stříbro, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „Rekonstrukce silnice II/221 Merklín – Pstruží“.

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

Termín kontroly: 6.11.2008

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


22. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. 
Dolní Nivy, Boučí, Horní Nivy, Hraničná a Radvanov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  620/08/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 928/10 o výměře 32617 m2, č. 928/11 o výměře 19 m2, č. 928/12 o výměře 
16 m2, č. 1116/3 o výměře 46 m2, vše v k.ú. a obci Dolní Nivy, pozemkových parcel č. 2328/2 o výměře 26680 m2, č. 2329/3 o výměře 14043 m2, č. 2329/9 o výměře 8069 m2, č. 2329/14 o výměře 1 m2, 
č. 2329/15 o výměře 549 m2, č. 2329/18 o výměře 1462 m2, vše v k.ú. Boučí a obci Dolní Nivy, pozemkových parcel č. 1157/6 o výměře 13654 m2, č. 1157/8 o výměře 2148 m2, č. 1157/13 o výměře 610 m2, č. 1157/14 o výměře 984 m2, vše v k.ú. Horní Nivy a obci Dolní Nivy, pozemkových parcel 
č. 2430/4 o výměře 82 m2, č. 2791/4 o výměře 520 m2, č. 2791/5 o výměře 60 m2, č. 2791/6 o výměře 360 m2, vše v k.ú. Hraničná a obci Kraslice a pozemkové parcely č. 202/26 o výměře 2838 m2 v k.ú. Radvanov a obci Josefov, formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem 
Na Pankráci 56,  PSČ 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR 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 darovací smlouvy 
a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.11.2008

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


23. 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  621/08/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1706/1 v k.ú. Sokolov, silnice č. II/210 ve prospěch ČR – Ministerstva vnitra a společnosti ČD Telematika a.s., dle polohopisné situace (umístění inženýrských sítí – telekomunikační vedení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 2.380,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1706/1 v k.ú. Sokolov, silnice 
č. III/2099 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 2572-1060/2008 ze dne 16.5.2008 (umístění inženýrských sítí – NTL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
65.331,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 44/01/05 ze dne 20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 2018 v k.ú. Nová Ves u Sokolova,  silnice č. III/21019 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 94-951/2007 
ze dne 21.9.2007 (umístění inženýrských sítí – VTL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 356/3 v k.ú. Citice, silnice č. III/21029 ve prospěch pana Martina Kopeckého dle geometrického plánu č. 344-1064/2008 ze dne 2.6.2008 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne  5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 3421/55 a č. 3421/56 v k.ú. Sokolov, silnice č. II/210 ve prospěch Města Sokolov dle koordinační situace stavby (umístění inženýrských sítí – veřejné osvětlení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 5.10.2006

- 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:  6.11.2008

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


24. Pojištění projektantů

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.

25. Výběrové řízení na pojistitele

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.


26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, evid. číslo smlouvy D 817/2008 - změna využití dotace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  622/08/08

- souhlasí s uzavřením a podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, evid. číslo smlouvy D 817/2008 – změna využití dotace

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Behenského podpisem tohoto dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, evid. číslo smlouvy D 817/2008 – změna využití dotace

Termín kontroly: 4.12.2008

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


27. Žádosti o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje od Souboru písní a tanců Dyleň Karlovy Vary a Divadelního studia D 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  623/08/08

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje, dle doporučení odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu žadateli - Souboru písní a tanců Dyleň Karlovy Vary na projekt 
„Tlaxcala-Mexico 2008“ ve výši 10 000,- Kč a žadateli - Divadelnímu studiu D 3 na projekt „Účast 
na národních přehlídkách divadelních souborů“ ve výši 10 000,- Kč 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

Termín kontroly:  6.11.2008  

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


28. Žádost Taneční skupiny Mirákl, o. s. o prominutí smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  624/08/08

- souhlasí s neprominutím pokuty ve výši 1 000,- Kč Taneční skupině Mirákl, o. s.

- ukládá  Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje odeslat Taneční skupině Mirákl, o. s. vyrozumění o usnesení Rady Karlovarského kraje s výzvou 
k uhrazení pokuty

Termín kontroly: 20.11.2008

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


29. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“
		- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  625/08/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu 
Česko-bavorský geopark“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dílčí projekty stavebně-montánního charakteru v rámci projektu Česko-bavorský geopark“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen:  Jan Prudík			- náhradník: Mgr. Veronika Hálová
- člen:  PhDr. Eva Dittertová	- náhradník: Ing. Květa Kunová
- člen:  Ing. Rudolf Tomíček	- náhradník: Jitka Petránková
- člen:  Jiří Loskot			- náhradník: Ing. Mirka Kaloudová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen:  Jan Prudík			- náhradník: Mgr. Veronika Hálová
- člen:  PhDr. Eva Dittertová	- náhradník: Ing. Květa Kunová
- člen:  Ing. Rudolf Tomíček	- náhradník: Jitka Petránková
- člen:  Jiří Loskot			- náhradník: Ing. Mirka Kaloudová
- člen:  Ing. Jiří Behenský    		- náhradník: RNDr. Petr Horký
- člen:  Ing. Karel Jakobec   		- náhradník: René Bolvari
- člen:  Olga Haláková                     - náhradník:  RNDr. Jaroslav Růžička
- člen:  Mgr. Jaroslav Borka 	- náhradník: Ing. Václav Živný 

Termín kontroly: 20.11.2008

Zodpovídá:  Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
	         PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o.


30. Projekt „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  626/08/08

- souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci do Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 na přeshraniční zrcadlový projekt „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“ s předpokládanou výší uznatelných nákladů 500 000,00 Kč
s předfinancováním projektu „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2009 – 2013, a to ve výši 500 000,00 Kč v letech 2009 - 2010 
se spolufinancováním projektu ve výši 10% celkových uznatelných nákladů, 
to je 50 000,00 Kč
s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu bylo pověřeno Krajské muzeum Karlovarského kraje p.o.

- schvaluje
a)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“

- pověřuje 
a)	PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje p.o., 	podpisem žádosti o dotaci z Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika –  	Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 a partnerských smluv
b)	PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje p.o., 	předložením žádosti o dotaci z Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika – 	Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 na akci „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové 	speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
a)	podání žádosti o dotaci do Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika – Svobodný 	stát Bavorsko 2007 - 2013 na přeshraniční zrcadlový projekt „Knedlík – Kloss – 	Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“ 
b)	předfinancování projektu „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2009 – 2013, a to ve výši 500 000,00 Kč v letech 2009 - 2010 a spolufinancování 
ve výši 10% celkových uznatelných nákladů, to je 50 000,00 Kč
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“
d)	skutečnosti, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu bylo pověřeno Krajské muzeum Karlovarského kraje p.o.
e)   	pověření PhDr. Evy Dittertové, ředitelky Krajského muzea Karlovarského kraje p.o.,          podpisem žádosti o dotaci z Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká 	republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

Termín kontroly: únor 2009

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


31. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2008 – žádost Města Karlovy Vary o změnu čerpání finančních prostředků v rámci stanovené kvóty a prodloužení termínu k dodání podkladů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  627/08/08

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodloužení termínu 
pro dodání žádosti - souhrnného přehledu o poskytnutí příspěvku z Programu  regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2008 na akci obnovy: Karlovy Vary,  Mlýnská kolonáda, výmalba objektu, a to do 7. 7. 2008 a žádost o prodloužení termínu k dodání podkladů k této žádosti, a to do 15. 8. 2008

Termín kontroly: 4.12.2008

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


32. Přerozdělení části příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  628/08/08

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 380/05/08 ze dne 22. 5. 2008, a to tak, že se v prvním odstavci usnesení mění:

1)   částka uvedená v tabulce na 20. řádku  ve 3. sloupci a to tak, že se mění výše příspěvku z 60 000,- Kč na 10 000,- Kč, takže na realizaci projektu: Jáchymov, kostel sv. Jáchyma - oprava vnějších pískovcových parapetů a bočního klenbového schodiště bude poskytnut příspěvek ve výši 
10 000,- Kč

2) částka uvedená v tabulce na 40. řádku  ve 3. sloupci a to tak, že se mění výše příspěvku 
ze 130 000,- Kč na 180 000,- Kč, takže na realizaci projektu: Pernink, kostel Nejsvětější Trojice - oprava střechy bude poskytnut příspěvek ve výši 180 000,- Kč

Termín kontroly: 4.12.2008

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


33. Schválení veřejné sbírky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  629/08/08

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na práce související se záchranou Kostela sv. Jiljí v Teplé, a to z veřejné kulturní akce pořádané Karlovarským krajem dne 19. 9. 2008 v Klášteře premonstrátů Teplá u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví, a s převedením jejího 100 % výtěžku na účet vlastníka kostela, Kláštera premonstrátů Teplá

- ukládá

a) Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zabezpečit organizaci veřejné sbírky a nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky předložit ministerstvu vnitra ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky

b) vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišové založit bankovní účet pro účely této veřejné sbírky

- pověřuje vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Dagmar Divišovou podpisem smlouvy o založení bankovního účtu, a to v souladu s usnesením rady kraje 18/01/05 ze dne 13. 1. 2005

- zmocňuje hejtmana Karlovarského kraje k provádění všech právních úkonů souvisejících s pořádáním sbírky

Termín kontroly: leden 2009

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


34. Schválení zástupce ředitele Domova pro seniory „Skalka“ v Chebu, Americká 52, 350 02 Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  630/08/08

- schvaluje s účinností od 1.9.2008 pana Marcela Býnu, jako zástupce ředitele Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu,  Americká 52, 350 02  Cheb

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


35. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  631/08/08

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2008 v částkách 
dle návrhu

Termín kontroly: 9.10.2008

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


36. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  632/08/08

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2008 v částkách dle návrhu

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


37. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  633/08/08

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje SK VARAN KARLOVY VARY se sídlem Karlovy Vary, F. X. Šaldy na MČR jednotlivců a MČR ve vyrážení v petangue ve výši 10.000,- Kč

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

Termín kontroly: 6.11.2008

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


38. Průběžná zpráva o stavu šetření situace v Dětském domově a mateřské škole Horní Slavkov 

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání.

	
39a) Uzavření dodatků č. 10 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  634/08/08

- schvaluje uzavření dodatků č. 10 ke smlouvám o pojištění majetku č. 0005430054, havarijního pojištění vozidel č. 0005430089, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 
č. 3060239657

Termín kontroly: 11.9.2008

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


39b) Smlouva o umístění stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ na p.p.č. 526/1, 577/1, k.ú. Dvory  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  635/08/08

- souhlasí s uzavřením smluvní dohody o vybudování díla pro provedení a umístění stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ na p.p.č. 526/1, 577/1, k.ú. Dvory. Smlouva bude uzavřena mezi Karlovarským krajem (jako investorem stavby) a Pozemkovým fondem České republiky (za vlastníka pozemků). 

- ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy

Termín kontroly:  6.11.2008

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


39c) Smlouva o umístění stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ na p.p.č. 525/82, 527/100, k.ú. Dvory 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  636/08/08

- souhlasí s uzavřením smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ na p.p.č. 525/82, 527/100, k.ú. Dvory. Smlouva bude uzavřena mezi Karlovarským krajem (jako investorem stavby) a ČR – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje (za vlastníka pozemků). 

- ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy

Termín kontroly:  6.11.2008

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


39d) Dodatek k dohodě o provedení horkovodní přípojky a opravě opěrné zdi na p.p.č. 1083, 
k.ú. Karlovy Vary   

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  637/08/08

- souhlasí s uzavřením dodatku k dohodě o provedení horkovodní přípojky a opravě opěrné zdi na p.p.č. 1083, k.ú. Karlovy Vary pro stavbu Penzion Luční vrch 6 a 8, kterým se napravuje chyba v Dohodě uzavřené dne 3.5.2004. Dodatek k Dohodě bude uzavřen mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem dotčeného pozemku) a společností OAZIS VNV s.r.o. (investorem stavby). 

- ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření Dodatku k Dohodě

Termín kontroly:  6.11.2008

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


39e) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části parcely č. st. 9 
a pozemkové parcely č. 123/19 v k.ú. Dolní Dvory 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  638/08/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí stavební parcely č. 9, které byly odděleny geometrickým plánem č. 144-71/2008 z původní stavební parcely č. 9 
a označeny novým parcelním číslem jako stavební parcela č. 9/12 o výměře 220 m2, stavební parcela 
č. 9/13 o výměře 461 m2, stavební parcela č. 9/14 o výměře 71 m2, stavební parcela č. 9/15 o výměře 56 m2, stavební parcela č. 9/16 o výměře 46 m2 a pozemkovou parcelu č. 123/19 o výměře 1625 m2, vše v k.ú. Dolní Dvory a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi společností IVA LEASING s.r.o. se sídlem Májová 371/34, PSČ 350 02 Cheb, IČ 47714701 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako kupující na straně druhé), za cenu 300.510,- Kč + DPH, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku společnosti IVA LEASING s.r.o. do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 6.11.2008

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





39f) Zrušení usnesení č. RK 202/03/08 ze dne 20.3.2008 – Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 na st.p.č. 32, vč. st.p.č. 32, vše v k.ú. Dřenice 
u Chebu 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  639/08/08

- zrušuje dále uvedené usnesení č. RK 202/03/08 ze dne 20.3.2008 ve znění: 

- Schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt č.p. 10 na stavební parcele č. 32, stavební parcelu č. 32 o výměře 280 m2, vše v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb

- schvaluje záměr pronájmu objektu č.p. 10 na stavební parcele č. 32 a stavební parcely č. 32 o výměře 280 m2, vše v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb, doba pronájmu 10 let, povinnost nájemce hradit po tuto dobu veškeré opravy a investice bez možnosti započíst proti nájmu a závazku pronajímatele je uhradit
	
Termín kontroly: 6.11.2008

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


39g) Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 579/2 v k.ú. Teplička 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  640/08/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 579/2 o výměře cca 350 m2 v k.ú. a obci Teplička 

Termín kontroly: 6.11.2008

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


39h) Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/209 včetně pozemků, mostu ev. č. 209-010a, všech součástí a příslušenství  v k.ú. Loket 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  641/08/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemkové parcely č. 585/1 díl „a“ 
o výměře 109 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1077-86/2007 z původní pozemkové parcely č. 585/1 a označena jako její díl „a“, část pozemkové parcely č. 777/1 díl „b“ označenou 
ve zjednodušené evidenci jako PK 2224, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 777/1 a označena jako její díl „b“ a pozemkovou parcelu č. 210/5 o výměře 777 m2, vše včetně stavby silnice č. II/209, mostu ev. č. 209-010a, součástí a příslušenství a stavby silnice 
č. II/209 na pozemkové parcele č. 210/1, která je ve vlastnictví Města Loket, vše v k.ú. a obci Loket, 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 Městem Loket, T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket, IČ 00259489, zastoupeným starostou města Jaroslavem Hlavsou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 8.9.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Loket. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. II/209 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:  4.12.2008

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


39i) Změna usnesení rady kraje č. RK 713/10/07 - Termíny jednání Rady Karlovarského kraje 
a Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  642/08/08

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 713/10/07 ze dne 4.10.2007, a to z důvodu konání voleb do zastupitelstev krajů dne 17. a 18. října 2008 tak, že:

	přesouvá termín jednání rady kraje dne 16.10.2008 na 9.10.2008

přesouvá termín jednání zastupitelstva kraje dne 23.10.2008 na 16.10.2008

Zodpovídá:Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


39j) Odměna jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – I. pololetí 2008  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  643/08/08

- schvaluje odměnu jednateli společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Ing. Václavu Černému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 2.10.2008 

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


39k) Odměna řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje – I. pololetí 2008  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  644/08/08

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje Petru Želechovskému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 2.10.2008

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


39l) Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – rekonstrukce 2. etapa, Stavební úpravy 5. NP
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  645/08/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – rekonstrukce 2. etapa, Stavební úpravy 5. NP

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Domov 
pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ – rekonstrukce 2. etapa, Stavební úpravy 5. NP

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen:  p. Jaroslav Votík		- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen:  pí. Jaroslava Šobrová 	- náhradník: Ing. Monika Sádlíková 
- člen:  Mgr. Hana Marešová	- náhradník: pí. Jana Schanilová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: p. Jaroslav Votík  		- náhradník: Ing. Irena Šteflová 
- člen: Ing. Jaroslav Fiala  		- náhradník: pí. Hana Hozmanová  
- člen: Mgr. Ellen Volavková	- náhradník: Ing. Jiří Červenka 
- člen: p. Václav Černý		- náhradník: Ing. Václav Jakubík  
- člen: Ing. Josef Malý    	    	- náhradník: pí. Olga Haláková
- člen: Ing. Monika Sádlíková 	- náhradník: pí. Jaroslava Šobrová
- člen: Mgr. Hana Marešová  	- náhradník: pí. Jana Schanilová

Termín kontroly: 9.10.2008

Zodpovídá:  	Mgr. Hana Marešová, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ v Chebu, Mírová 6, Cheb

39m) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  646/08/08

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov – část 1 – Stavební úpravy – Zateplení obálky budovy“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RENSTAV stavební činnost s.r.o., Nádražní 93, 356 01 Sokolov,  s nabídkovou cenou 18.226.620,- Kč včetně DPH.

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov – část 2 – Stavební úpravy – rekonstrukce systému vytápění“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče KALORA a.s., Baltazara Neumanna 6, 350 02 Cheb, s nabídkovou cenou 11.991.264,80 Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Mgr. Hanu Jandíkovou podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže RENSTAV stavební činnost s.r.o., Nádražní 93, 356 01 Sokolov, s nabídkovou cenou 18.226.620,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Mgr. Hanu Jandíkovou podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže KALORA a.s., Baltazara Neumanna 6, 350 02 Cheb, s nabídkovou cenou 11.991.264,80 Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 11.9.2008

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace


39n) Výkon působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  647/08/08

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

- schvaluje návrh Smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou, a.s. a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. na pořízení investice - nákupu spirálního CT přístroje pro nemocnici v Sokolově

Termín kontroly: 6.11.2008

Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
                     Ing. Jan Ferenc, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Karlovarská  
                     krajská nemocnice a.s.


