Usnesení z 46. jednání RKK dne 4.9.2008
4.9.2008		Strana 1 (celkem 39)
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 46. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 4.  září 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 11:20 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, 
Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)	
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni: 		Ing. Červenka
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		Ing. Stráská, Bc. Lokajíček 
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.9.2008		RK  658/09/08
2.	Schválení užití znaku Karlovarského kraje v budově Velvyslanectví 		RK  659/09/08
České republiky v Tokiu
3.	Dohoda o výkonu činností při naplňování Programu Cíl 3/Ziel3 na podporu 	RK  660/09/08
přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným 
státem Sasko
4.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh rozdělení příspěvků			RK  661/09/08
5. 	Návrh na poskytnutí příspěvků v rámci projektu Vodácká Ohře			RK  662/09/08
6.	Program obnovy venkova 2008 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo		RK  663/09/08
7.	Změny v realizovaných akcích							RK  664/09/08
- Program obnovy venkova 2008
- Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2008
8.	Postup práce na Strategii rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 	RK  665/09/08
9.	Aktualizace Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu 		RK  666/09/08
Programu rozvoje Karlovarského kraje
10.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb 	RK  667/09/08
na realizaci projektu „Cyklostezka  Cheb - Waldsassen II. etapa“, s využitím 
Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát 
Bavorsko 2007 - 2013
11.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras 		RK  668/09/08
a stezek v roce 2008
12.	Pravidla na „Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras 		RK  669/09/08
v Karlovarském kraji“	
13.	Návrh na udělení dotace pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně 		RK  670/09/08
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
odboru regionálního rozvoje pro Město Toužim - SEA	
14.	4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 		RK  671/09/08
dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“
15.	Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního 	RK  672/09/08
systému Karlovarského kraje – I. pololetí 2008
16.	Smlouva o úvěru č. 1796/04/LCD uzavřená mezi příspěvkovou organizací 	RK  673/09/08
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a Českou spořitelnou, a. s. 
– dodatek č. 3 – prodloužení termínu splatnosti
17.	Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rozvoj dopravní 		RK  674/09/08
infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ v rámci 
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad
18.	Přijetí dotace na realizaci projektu „II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš, 	RK  675/09/08
4. a 5. etapa“ v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
19.	Rozpočtové změny								RK  676/09/08
20.	Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu 		RK  677/09/08
investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace 
Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově
21.	Oprava schváleného finančního plánu na rok 2008 a nařízení odvodu zřizovateli 	RK  678/09/08
pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské 
22.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.9.2008 	RK  679/09/08
23.	Informace o změně výměr pozemků vzniklé na základě dokončené obnovy 	RK  680/09/08
katastrálního operátu v k.ú. Citice
24.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		RK  681/09/08
pozemkové parcely č. 2533/99 v k.ú. Horní Slavkov
25.	Bezúplatné nabytí nemovitého a movitého majetku na silničních hraničních 	RK  682/09/08
přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových
26.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	RK  683/09/08
parcela č. 62/3 v k.ú. Merklín u Karlových Var
27.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  684/09/08
parcely č. 224/63, vč. příslušenství stavebních objektů, v k.ú. Ostrov nad Ohří 
28.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  685/09/08
do majetku Města Luby a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Luby 
do majetku Karlovarského kraje
29.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 	RK  686/09/08
do majetku Města Boží Dar a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku 
Města Boží Dar do majetku Karlovarského kraje
30.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části 		RK  687/09/08
pozemkové parcely č. 2888  v k.ú. Dražov
31.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova bez čp/če 		staženo
na st.p.č. 54, vč. st.p.č. 54 a p.p.č. 19/7, vše v k.ú. Dolní Dvory
32.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 	RK  688/09/08
č. 579/2 v k.ú. Teplička 
33.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 	RK  689/09/08
inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
34.	Souhlas s pokácením  dřevin rostoucích mimo les na pozemcích určených 		RK  690/09/08
ke stavbě „Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, k.ú. Sokolov
35.	Schválení návrhů smluv o bezúplatném převodu nemovitosti a movitých 		RK  691/09/08
věcí – hraniční přechod Aš 
36.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		RK  692/09/08
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
37.  	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí 2008	RK  693/09/08
38.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK  694/09/08
rezervací a městských památkových zón 2008 - žádost Města Ostrov o  dočerpání 
finančních prostředků v rámci stanovené kvóty 
39.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK  695/09/08
rezervací a městských památkových zón 2008 – žádost Města Horní Slavkov 
o změnu čerpání finančních prostředků v rámci stanovené kvóty
40.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK  696/09/08
rezervací a městských památkových zón 2008 - III. etapa	
41.	Smlouva o partnerství na projekt „Soubor propagačních materiálů 			RK  697/09/08
Karlovarského kraje“ 
42.	Prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím 		RK  698/09/08
Turistického infocentra města Cheb na základě Smlouvy o komisním prodeji 
43.	Prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím 		RK  699/09/08
Léčebných lázní Jáchymov a.s. na základě Smlouvy o komisním prodeji
44.	Doplnění a změna usnesení č. RK 516/07/08 – Tisková oprava usnesení 	RK  700/09/08
č. RK 263/04/08 	(Projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“ – schválení 
finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní 
osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora 
marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu)
45.	Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje pro roky 2009 – 2011		RK  701/09/08
46.	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 			RK  702/09/08
na období 2009 – 2013
47.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2009			RK  703/09/08
48.	Snížení kapacity Domova pro seniory v Perninku					RK  704/09/08
49.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 	RK  705/09/08
Horské službě ČR, o.p.s., oblast Krušné hory a návrh Smlouvy o poskytnutí 
příspěvku
50.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK  706/09/08
51.	Poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu pro zlepšení kvality vody 	RK  707/09/08
v Novorolském rybníku
52.	Problematika živin a sinic ve vodní nádrži Skalka					RK  708/09/08
53.	Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 3. výzva		RK  709/09/08
54. 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup krmných směsí 		RK  710/09/08
pro Školní statek Cheb, od 1. 11. 2008 do 30. 10. 2009“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
   			- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
55.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění inženýrské činnosti 	RK  711/09/08
při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
			- Schválení formy zadávacího řízení
			- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
56.	Změna obsahu pracovního poměru ředitele příspěvkové organizace 		RK  712/09/08
Gymnázium Sokolov
57.	Zpráva o šetření v příspěvkové organizaci Dětský domov a mateřská škola 	RK  713/09/08
Horní Slavkov 



58.	a) Schválení užití znaku Karlovarského kraje pro společnost Pegas film 		RK  714/09/08
	b) Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly č.j. 271/KN/08 vykonané 		RK  715/09/08
    u příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje, 
    příspěvková organizace
	c) Převod středověkého dolu Jeroným do majetku Karlovarského kraje		RK  716/09/08
	d) Předání některých nemovitostí v k.ú. Dvory do správy Územní zdravotnické 	RK  717/09/08		 záchranné služby Karlovarského kraje
	e) Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské 	RK  718/09/08	
    krajské nemocnici a.s.
	f) Uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části 	RK  719/09/08	
    pozemkové parcely č. 4024/29 v k.ú. Sokolov
	g) Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytový dům č.p. 265 	RK  720/09/08	
    včetně stavební parcely č. 471 v k.ú. Abertamy
	h) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova 	RK  721/09/08	
    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
	i)  Schválení smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Administrativní nástavba 	RK  722/09/08	
    na objektu garáží KÚ Karlovarského kraje“
	j)  Zřizovací listina Císařské lázně, příspěvková organizace			RK  723/09/08
	k) Postup řešení umístění cizích věcí v objektu Císařských lázní			RK  724/09/08
	l) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK  725/09/08
   nemocnice a.s. - Harmonogram realizace opatření v řízení společnosti 
             Karlovarská krajská nemocnice a.s.
	m) Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace		RK  726/09/08
	n) Finanční plán příspěvkové organizace Císařské lázně na rok 2008		RK  727/09/08
	o) Informace o závěru územní znalecké komise ze dne 29.8.2008 – případ 		RK  728/09/08
    Adolf Wenger







	 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. 58a)	- Schválení užití znaku Karlovarského kraje pro společnost Pegas film 
bod č. 58b)	- Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly č.j. 271/KN/08 vykonané u příspěvkové 			organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace
bod č. 58c)	- Převod středověkého dolu Jeroným do majetku Karlovarského kraje
bod č. 58d)	- Předání některých nemovitostí v k.ú. Dvory do správy Územní zdravotnické 				záchranné služby Karlovarského kraje
bod č. 58e)	- Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské krajské 			nemocnici a.s.
bod č. 58f)	- Uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemkové 			parcely č. 4024/29 v k.ú. Sokolov
bod č. 58g)	- Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytový dům č.p. 265 včetně 			stavební parcely č. 471 v k.ú. Abertamy 
bod č. 58h)	- 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. 58i)	- Schválení smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Administrativní nástavba na objektu 			garáží KÚ Karlovarského kraje“ 
bod č. 58j)	- Zřizovací listina Císařské lázně, příspěvková organizace
bod č. 58k)	- Postup řešení umístění cizích věcí v objektu Císařských lázní	
bod č. 58l)	- Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Harmonogram realizace opatření v řízení společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
bod č. 58m)	- Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace
bod č. 58n)	- Finanční plán příspěvkové organizace Císařské lázně na rok 2008	
bod č. 58o)	- Informace o závěru územní znalecké komise ze dne 29.8.2008 – případ Adolf Wenger

Stažení:
bodu č. 31)	- Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova bez čp/če na st.p.č. 54, 
		vč. st.p.č. 54 a p.p.č. 19/7, vše v k.ú. Dolní Dvory


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.9.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  658/09/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.9.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí



2. Schválení užití znaku Karlovarského kraje v budově Velvyslanectví České republiky v Tokiu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  659/09/08

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje v budově Velvyslanectví České republiky v Tokiu

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


3. Dohoda o výkonu činností při naplňování Programu Cíl 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  660/09/08

- schvaluje návrh Dohody o výkonu činností při naplňování Programu Cíl 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a zplnomocňuje hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla k podpisu této dohody

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


4. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh rozdělení příspěvků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  661/09/08

- souhlasí s předloženým návrhem rozdělení příspěvků v rámci Projektu Partnerství pro budoucnost 3 
a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly:  4.12.2008 

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


5.  Návrh na poskytnutí příspěvků v rámci projektu Vodácká Ohře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  662/09/08

- souhlasí s návrhem na poskytnutí příspěvku 500 000,- Kč městu Kynšperk nad Ohří na realizaci projektu „Vodácká propust s přístavištěm – Kynšperk nad Ohří“ a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu „Vodácká propust s přístavištěm – Kynšperk nad Ohří“ a doporučuje 
jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí s  návrhem na poskytnutí příspěvku 2 000 000,- Kč Povodí Ohře, s. p. na realizaci projektu „Rekonstrukce jezu Tuhnice“ a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu „Rekonstrukce jezu Tuhnice“ a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly:  4.12.2008

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


6. Program obnovy venkova 2008 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  663/09/08

- souhlasí s  navrženým přerozdělením finančních prostředků  v rámci II. kola Programu obnovy venkova pro rok 2008 a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 4.12.2008 

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

7.  Změny v realizovaných akcích
- Program obnovy venkova 2008
- Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  664/09/08

- souhlasí 

	se změnou parametrů akce obce Bukovany, na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D 510/2008

se změnou charakteru akce obce Okrouhlá,  na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnovy venkova, a to příspěvku investičního na příspěvek neinvestiční a s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D 440/2008
se změnou názvu a parametrů akce obce Citice, na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnova venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku 
č. D 832/2008 
se změnou charakteru příspěvku poskytnutého obci Královské Poříčí v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“, a to příspěvku neinvestičního na příspěvek investiční a s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku, evidenční číslo smlouvy D 755/2008

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke  schválení

	změnu parametrů akce obce Bukovany, na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D 510/2008

změnu charakteru akce obce Okrouhlá,  na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnovy venkova, a to příspěvku investičního na příspěvek neinvestiční a návrh dodatku č. 1 
ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D 440/2008
změnu názvu a parametrů akce obce Citice, na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnova venkova a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D 832/2008
změnu charakteru poskytnutého příspěvku obci Královské Poříčí v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“, a to příspěvku neinvestičního na příspěvek investiční a návrh dodatku č. 1 smlouvy o  poskytnutí příspěvku, evidenční číslo smlouvy D 755/2008 
	
Termín kontroly:  4.12.2008 

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


8. Postup práce na Strategii rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  665/09/08

- bere na vědomí informace o dosavadním postupu realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

- schvaluje další postup práce na Strategii rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Termín kontroly: 4.12.2008 

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


9. Aktualizace Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  666/09/08

- souhlasí s aktualizací Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje a doporučuje ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Termín kontroly: 9.10.2008

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


10. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb na realizaci projektu „Cyklostezka  Cheb - Waldsassen II. etapa“, s využitím Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  667/09/08

- souhlasí se záměrem spolupráce Karlovarského kraje s městem Cheb při realizaci projektu Cyklostezka Cheb – Waldsassen II. etapa s odhadovanými celkovými náklady ve výši 16 361 000,-- Kč připravovaného k realizaci a financování v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 a s poskytnutím finančního příspěvku ve výši maximálně 1 636 100,-- Kč, což představuje 10 % z celkových uznatelných nákladů 

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr spolupráce Karlovarského kraje s městem Cheb při realizaci projektu Cyklostezka Cheb – Waldsassen II. etapa s odhadovanými celkovými náklady ve výši 16 361 000,-- Kč  připravovaného k realizaci a financování v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 a poskytnutí finančního příspěvku ve výši maximálně 1 636 100,-- Kč, což představuje 10 % z celkových uznatelných nákladů

Termín kontroly:  6.11.2008 

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


11. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  668/09/08

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras v Karlovarském kraji ve výši 125 000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů 
ve výši 125 000,- Kč
	
Termín kontroly:  4.12.2008 

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


12. Pravidla na „Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  669/09/08

- souhlasí s předloženými Pravidly pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – z prostředků přidělených pro daný rozpočtový (kalendářní) rok odboru regionálního rozvoje na „Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Pravidla pro poskytování příspěvků 
na „Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“

Termín kontroly:  6.11.2008 

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


13. Návrh na udělení dotace pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje 
pro Město Toužim - SEA

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  670/09/08

- souhlasí s přidělením dotace Městu Toužim ve výši 37.600,- Kč na zpracování posouzení vlivu Územního plánu Toužim na životní prostředí – SEA, v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje v roce 2008 

 - doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhovanou dotaci ke schválení 

Termín kontroly: 6.11.2008

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


14. 4. 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  671/09/08

- schvaluje 4. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 4  ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 2.10.2008

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


15. Odměna řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje – I. pololetí 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  672/09/08

- schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje PhDr. Ing. Zdeňkovi Kusému ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 6.11.2008

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


16. Smlouva o úvěru č. 1796/04/LCD uzavřená mezi příspěvkovou organizací Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje a Českou spořitelnou, a. s. – dodatek č. 3 – prodloužení termínu splatnosti

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  673/09/08

- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 1796/04/LCD uzavřené dne 20.12.2004 mezi příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, kterým bude prodloužen termín splatnosti úvěru do 30.6.2011 
a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření tohoto dodatku a pověřit ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje jeho podpisem

- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů  mezi ručitelem a bankou 
č. RD/1794/04/LCD uzavřené dne 16.2.2005 mezi Karlovarským krajem a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, která se týká zajištění pohledávek vyplývajících ze Smlouvy 
o úvěru č. 1796/04/LCD uzavřené dne 20.12.2004 mezi příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, jehož předmětem je prodloužení termínu splatnosti úvěru do 30.6.2011 a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření tohoto dodatku a pověřit hejtmana Karlovarského kraje jeho podpisem

Termín kontroly: 9.10.2008

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


17. Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic 
II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  674/09/08

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 362.296.790,82 Kč z prostředků rozpočtu Regionální rady, z toho 332.921.375,35 Kč z prostředků Strukturálních fondů EU, přičemž celkové výdaje projektu činí cca 400 mil. Kč, tj. podíl Karlovarského kraje činí cca 37,7 mil. Kč, na realizaci projektu: „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad, který zahrnuje tyto stavby:

III/21036 Rekonstrukce silnice – opěrné zdi Oloví – Boučí,
II/221 Rekonstrukce silnice Hroznětín – Merklín,
II/222 Výstavba kruhové křižovatky Chodov,
II/213 Rekonstrukce silnice – průtah Skalná,
Rekonstrukce mostu ev. č. 2124 – 5 Černý Mlýn,
II/222 Rekonstrukce silnice – průtah Chodov,
Rekonstrukce mostu ev. č. 606 – 073 Cheb,
Rekonstrukce mostů ev. č. 21042 – 7, 21042 – 8, 21042 – 9 Oloví,
Rekonstrukce mostu ev. č. 19824 – 6 Bečov,
II/210 Rekonstrukce silnice – průtah Kraslice,
II/209 Rekonstrukce silnice – průtah Nové Sedlo – Chranišov,
Rekonstrukce mostu ev. č. 1987-1 Stráž nad Ohří,
Rekonstrukce mostu ev. č. 21043-1 Dolní Rotava,
Rekonstrukce mostů ev. č. 218-014a a 218-014b Nancy,

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření této smlouvy a pověřit ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje jejím podpisem

Termín kontroly:  9.10.2008

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


18. Přijetí dotace na realizaci projektu „II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš, 4. a 5. etapa“ v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  675/09/08

- souhlasí s přijetím dotace na projekt „II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš, 4. a 5. etapa“ v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ve výši cca 22 mil. Kč z prostředků Strukturálních fondů EU 
a cca 1,5 mil. Kč z prostředků státního rozpočtu, přičemž cena díla je 35.127.309,- Kč, z čehož 4.737.455,- Kč hradí Město Aš, tj. podíl Karlovarského kraje činí cca 6,9 mil. Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit přijetí této dotace a pověřit ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje k učinění veškerých kroků potřebných k získání dotace

Termín kontroly:  9.10.2008

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


19. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  676/09/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 211/2008
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.968,25 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování administrace grantového schématu a grantových projektů Karlovarského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“
- zapojení  příjmů z úroků za období 04 – 06/2008 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 14.328,09 Kč na pokrytí výdajů spojených s financováním projektů grantového schématu Karlovarského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“. Grantové schéma bylo schváleno k realizaci v opatření 3.3 operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).

Rozpočtovou změnu  č. 212/2008
-  přesun rozpočtových prostředků Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové částce ± 18.000,-- Kč. Jedná se o neinvestiční příspěvek pro organizaci SK Yamabushi o.s. na sportovní akci – Mistrovství České republiky v Kyokushinkai karate juniorů a seniorů s mezinárodní účastí.

Rozpočtovou změnu č. 213/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.017.050,-- Kč zapojením finančních prostředků, které obdržel Karlovarský kraj od města Cheb na základě uzavřené Smlouvy o partnerství 
a spolupráci s Karlovarským krajem za účelem realizace Integrovaného projektu Dopravní terminály Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování Projektové dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a provedení stavby. Projekt je připravován k realizaci z ROP NUTS II Severozápad.

Rozpočtovou změnu č. 214/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 70.000,-- 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 „ARTinART“ z programu Kulturní aktivity

Rozpočtovou změnu č. 215/2008
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje z  neinvestičních na investiční v celkové částce ±  640.000,-- Kč  Finanční prostředky jsou určeny z titulu rozdělení rozpočtových prostředků určených na obnovu památek a památkově hodnotných objektů pro jednotlivé subjekty (seznam příjemců je uveden 
v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 216/2008
- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje o částku 120.100,-- Kč z titulu zapojení nevyčerpaných investičních prostředků za rok 2007 odvedených do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2008 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Prvního českého gymnázia Karlovy Vary. Neinvestiční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslové škole Ostrov k poskytnutí mimořádné finanční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s převzetím nemovitostí 4. Základní školy v Ostrově.

Rozpočtovou změnu č. 217/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 476.363,83 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovanou střední školu Cheb na financování grantového projektu „Houslařská škola“

Rozpočtovou změnu č. 218/2008
- navýšení  příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  50.000,-- Kč na základě odvodu z investičního fondu do rozpočtu Karlovarského kraje od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Základní umělecké školy Žlutice. Finanční prostředky jsou určeny k navýšení provozního příspěvku této příspěvkové organizaci, a to na nákup nových hudebních nástrojů, doplňků k bicím soupravám 
a notového materiálu.

Rozpočtovou změnu č. 219/2008
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.844,-- Kč z titulu vrácení neinvestiční účelové dotace  Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky byly určeny na zajištění rozvojového programu ve vzdělávání „Podpora romských žáků středních škol na rok 2008 – 1. kolo“. Jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků od příspěvkových organizací Karlovarského kraje, a to Střední odborné školy stavební Karlovy Vary ve výši 1.531,-- Kč, Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek ve výši 2.590,-- Kč a Střední živnostenské školy Sokolov ve výši 723,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 220/2008
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 340.000,-- Kč, jedná se o předfinancování projektu Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a následně:
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 240.000,-- Kč k zajištění výdajů na cestovné, v rámci projektu Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie. Projekt  je financován v rámci Programu celoživotního učení 2007-2013 Leonardo da Vinci.

Rozpočtovou změnu č. 221/2008
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 35.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 222/2008
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 150.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění výdajů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 223/2008 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 150.000,- Kč z titulu zapojení příjmů z pokut přijatých v roce 2008 a uhrazení této částky z rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje firmě TYLINGER s.r.o. sídlo Sokolov, Citická 2069, PSČ 356 01, IČ 252 20 594. Jedná se o vrácení pokuty uhrazené 24.1.2006 touto firmou na účet Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 224/2008
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ±  30.000,-- 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 na Eastman Schoul of Music v Rochestru, ve státě New York v USA.

Rozpočtovou změnu č. 225/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 4.300.000,-- Kč, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/06/08 ze dne 19.6.2008, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007. Finanční prostředky budou využity na investiční akce nákup nového služebního vozidla 
pro zastupitele ve výši 600.000,-- Kč, vybudování krytého stání, přístupové plošiny a výtahu 
pro invalidy u zadního východu budovy B v částce 1.800.000,-- Kč, na opravu přístupového schodiště 
a bezbariérového vstupu pro invalidy do budovy A - 250.000,-- Kč a na demolice budov 
a odvodnění části pozemku Karlovarského kraje 1.650.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 226/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 140.100,-- Kč zapojením příjmů z roku 2008 
za prodej služebního automobilu (schváleno usnesením č. RK 515/07/08 z 1.7.2008) do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na položku dopravní prostředky.

Rozpočtovou změnu č. 227/2008
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 500.000,-- Kč z Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na projektovou dokumentaci akce „Administrativní nástavba na objektu garáží Krajského úřadu Karlovarského kraje“.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu  č. 228/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  27.611.117,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí. Finanční prostředky jsou určeny pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – nemocnice Cheb a budou převedeny jako dotace  z rozpočtu územně samosprávného celku na stanovený účel v souladu s § 47 odst. 4 vyhlášky 500/2002, kterou se provádí zákon o účetnictví, na vybudování centrálního příjmu a multioborové JIP v nemocnici Cheb.  

Termín kontroly: 2.10.2008

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


20. Schválení převedení finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  677/09/08

- schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 418.200,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově

- schvaluje použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově ve výši 418.200,-- Kč na vyhotovení projektu nové střešní konstrukce 

Zodpovídá: Jaroslava Víšová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově


21. Oprava schváleného finančního plánu na rok 2008 a nařízení odvodu zřizovateli 
pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  678/09/08

- schvaluje opravený finanční plán s celkovým výsledkem hospodaření 1.473.000,-- Kč 
pro příspěvkovou organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské (viz tabulka 
1 důvodové zprávy)

- ukládá příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské v souladu 
s § 28 odst. 4 a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění odvod ve výši 5.000.000,-- Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


22. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.9.2008 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  679/09/08

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.9.2008:

  A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 18.9.2008
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 18.9.2008
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Návrh na udělení dotace pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti 
obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje 
pro Obec Andělskou Horu - NATURA 2000
  6. 	Návrh na udělení dotace pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro Město Toužim - SEA
7.	Územní studie Střela - informace
8.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb na realizaci projektu „Cyklostezka  Cheb - Waldsassen II. etapa“, s využitím Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013
9.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2008
10.	Pravidla na „Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“
11.	Aktualizace Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje
12.	Projekt Partnerství pro budoucnost 1 – závěrečná zpráva
13.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh změny pravidel
14.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh rozdělení příspěvků
15.	Návrh na poskytnutí příspěvků v rámci projektu Vodácká Ohře
16.	Program obnovy venkova 2008 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo
17.	Změny v realizovaných akcích
-        Program obnovy venkova 2008
-        Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2008
18.	Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ - schválení finančního krytí, schválení Smlouvy 
o partnerství a spolupráci
19.	Smlouva o úvěru č. 1796/04/LCD uzavřená mezi příspěvkovou organizací Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje a Českou spořitelnou, a. s. – dodatek č. 3 – prodloužení termínu splatnosti
20.	Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic 
II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad
21.	Přijetí dotace na realizaci projektu „II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš, 4. a 5. etapa“ v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
22.	Rozpočtové změny
23.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008
24.	Informace o dotacích ve školství v roce 2008
25.	Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
26.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na stavbu rozhledny Městu Loket
27.	Bezúplatné nabytí nemovitého a movitého majetku na silničních hraničních přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
28.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 2533/99 v k.ú. Horní Slavkov
29.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely 
v  k.ú. Dolní Nivy, Boučí, Horní Nivy, Hraničná a Radvanov
30.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Abertamy
31.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské krajské nemocnici a.s.
32.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje  – části pozemkové parcely 
č. 984/1 v  k.ú. Mezirolí
33.	Bezúplatný převod nemovitostí 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
34.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 494 na st.p.č. 244/2, vč. st.p.č. 244/2 a st.p.č. 244/1, vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří a bytové jednotky č. 1317/16 
v k.ú. Cheb
35.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Stanovice a Dražov
36.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Německý Chloumek, Nové Kounice a Rybničná
37.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Cheb,  stavba „Pivovarská I.“
38.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. 328 v k.ú. Klášter Teplá
39.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku ŘSD ČR 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku ŘSD ČR do majetku Karlovarského kraje
40.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1185 včetně části stavby silnice č. II/221, součástí a příslušenství v k.ú. Potůčky
41.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely č. 742 se stavbou garáže bez čp/če v k.ú. Abertamy
42.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemkové parcely  č. 251/9,  č. 251/10, 
č. 251/12 a č. 251/13 v k.ú. Bukovany u Sokolova
43.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 301/27 v k.ú. Boží Dar
44.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí nemovitosti v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje
45.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové parcely č. 1079/1 v k.ú. Salajna
46.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 579/2 v k.ú. Teplička
47.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela  č. 17/2 v k.ú. Čistá 
u Svatavy
48.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytový dům č.p. 265 včetně stavební parcely č. 471 v k.ú. Abertamy
49.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela  č. 276/1 v k.ú. Citice
50.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 332/23 v k.ú. Citice
51.	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
52.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 224/63, vč. příslušenství stavebních objektů, v k.ú. Ostrov nad Ohří
53.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela  č. 17/3 v k.ú. Čistá u Svatavy
54.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1215 v k.ú. Kyselka
55.	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
56.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části parcely č. st. 9 
a pozemkové parcely č. 123/19 v k.ú. Dolní Dvory
57.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 62/3 v k.ú. Merklín u Karlových Var
58.	Schválení podmínek bezúplatného převodu nemovitosti a movitých věcí – hraniční přechod Aš
59.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“
60.	Převod středověkého dolu Jeroným do majetku Karlovarského kraje
61.	Zřizovací listina příspěvkové organizace Císařské lázně
62.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, evid. číslo smlouvy D817/2008 - změna využití dotace
63.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2008 - žádost Města Ostrov o dočerpání finančních prostředků v rámci stanovené kvóty
64.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2008 – žádost Města Horní Slavkov o změnu čerpání finančních prostředků v rámci stanovené kvóty
65.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2008 - III. etapa
66.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2008 – zámek Hazlov
67.	Doplnění a změna usnesení č. ZK 84/04/08 – Projekt „Cizojazyčná forma webových stránek Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu
68.	Převod činnosti sociální služby intervenční centra z organizace Sociální služby, příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.
69.	Převod činnosti sociální služby domy na půl cesty z organizace Sociální služby, příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.
70.	Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvkové organizaci
71.	Projekt „Euroklíč“
72.	Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 – 2011
73.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2009
74.	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013
75.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje odboru zdravotnictví Horské službě ČR, o.p.s., oblast Krušné hory
76.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
77.	Poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu pro zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku
78.	Problematika živin a sinic ve vodní nádrži Skalka
79.	Změna č. 10 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje
80.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
81.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci „Záchranný kruh“, o.s.
82.	Schválení finančního krytí projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ 
a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013
83.	Schválení finančního krytí projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
84.	Informace předsedy představenstva o plnění usnesení valných hromad od 15.2.2008 a předsedy dozorčí rady o kontrole plnění usnesení valných hromad Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
	od 15.2.2008
85.	Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


23. Informace o změně výměr pozemků vzniklé na základě dokončené obnovy katastrálního operátu v k.ú. Citice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  680/09/08

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků p.č. 276/1 a č. 332/23 v k.ú. Citice a o změně výše kupní ceny pozemkové parcely č. 276/1 v k.ú. Citice, vzniklé na základě dokončené obnovy katastrálního operátu v k.ú. Citice

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

24. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 2533/99 v k.ú. Horní Slavkov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  681/09/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 2533/99 o výměře 77 m2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1125-5791/2007 z původní pozemkové parcely č. 2533/99 a označena jako její díl „a“, v k.ú. Horní Slavkov, formou darovací smlouvy mezi Městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov, IČ 00259322 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, IČ 00574660, zastoupenou ředitelem MUDr. Ivem Tukinskim 
(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Horní Slavkov do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá:  MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje,   příspěvkové organizace


25. Bezúplatné nabytí nemovitého a movitého majetku na silničních hraničních přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  682/09/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatného nabytí souboru movitého a nemovitého majetku hraničního přechodu Kraslice dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění Smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/PKV/4976/2008-PKVR

Termín kontroly: 4.12.2008

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


26. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 62/3 v k.ú. Merklín u Karlových Var

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  683/09/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemkové parcely č. 62/3 o výměře 64 m2 včetně všech součástí a příslušenství  v k.ú. Merklín u Karlových Var,  formou kupní smlouvy mezi panem Miloslavem Salonem, trvale bytem Merklín 52, PSČ 362 34 Merklín (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 11.640,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Miloslava Salona, 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.
                     




27. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 224/63, vč. příslušenství stavebních objektů, v k.ú. Ostrov nad Ohří 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  684/09/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemků 
p.č. 224/556 o výměře 82 m2, p.č. 224/557 o výměře 99 m2 a p.č. 224/558 o výměře 43 m2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1332-240/2008 z původního pozemku p.č. 224/63, v k.ú. Ostrov 
nad Ohří, formou kupní smlouvy mezi Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov, 
IČ 00 25 48 43 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Ostrov, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská 1205, 363 01 Ostrov, IČ 49 75 37 71 
(jako kupující na straně druhé), za cenu 14.971,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Města Ostrov, do vlastnictví Karlovarského kraje 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Gymnázia Ostrov, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Mgr. Milan Martinek, ředitel Gymnázia Ostrov 


28. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Luby a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Luby do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  685/09/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 2622/2 o výměře 62 m2, č. 2622/3 o výměře 33 m2, č. 2626/8 o výměře 153 m2, č. 2626/9 o výměře 77 m2,  č. 2626/10 o výměře 
1 m2, č. 2626/11 o výměře 18 m2, č. 2626/12 o výměře 23 m2, č. 2626/13 o výměře 40 m2, č. 2626/14 
o výměře 5 m2, č. 2626/20 o výměře 2 m2, č. 2637/4 o výměře 61 m2, č. 2637/5 o výměře 1 m2, 
č. 2637/6 o výměře 2 m2, č. 2637/7 o výměře 11 m2, č. 2637/8 o výměře 2 m2, č. 2638/2 o výměře 21 m2, č. 2638/3 o výměře 6 m2, č. 2638/4 o výměře 2 m2, č. 2638/5 o výměře 8 m2, č. 2638/6 o výměře 1 m2, 
č. 2638/7 o výměře 2 m2 a č. 2638/8 o výměře 2 m2, v k.ú. Luby I a obci Luby, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Luby, se sídlem nám. 5. května 164, 
PSČ 351 37 Luby, IČ 00254053, zastoupené starostou města panem Karlem Kubešem (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 6.10.2008, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Luby

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 206/2 o výměře 8 m2, č. 2623/6 o výměře 34 m2, č. 2626/17 o výměře 2 m2,  
č. 2626/18 o výměře 1 m2, č. 2626/19 o výměře 2 m2, č. 2637/9 o výměře 4 m2, č. 2637/11 o výměře 21 m2, č. 2637/12 o výměře 5 m2, č. 2637/13 o výměře 26 m2, č. 2870/4 o výměře 14 m2, č. 3025/2 
o výměře 224 m2 a č. 3025/4 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Luby I a obci Luby,  formou darovací smlouvy mezi Městem Luby, se sídlem nám. 5. května 164, PSČ 351 37 Luby, IČ 00254053, zastoupené starostou města panem Karlem Kubešem (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 Města Luby 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.


29. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Boží Dar a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Boží Dar do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  686/09/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkovou parcelu č. 865/13 o výměře 
1786 m2, v k.ú. a obci Boží Dar, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Boží Dar, se sídlem Boží Dar 1, PSČ 362 62 Boží Dar, IČ 00479705, zastoupené starostou města Ing. Janem Horníkem (jako obdarovaný na straně druhé) za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedenou pozemkovou parcelu na své úřední desce, 
tj. do 6.10.2008, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Boží Dar

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 362/9 o výměře 2218 m2, v k.ú. a obci Boží Dar,  formou darovací smlouvy mezi Městem Boží Dar, se sídlem Boží Dar 1, PSČ 362 62 Boží Dar, IČ 00479705, zastoupené starostou města Ing. Janem Horníkem (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 předmětnou nemovitost z vlastnictví Města Boží Dar do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje 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.


30. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 2888  v k.ú. Dražov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  687/09/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemkové parcely č. 2888, které byly odděleny geometrickým plánem č. 181-6261/2008 z původní pozemkové parcely č. 2888 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2888/2 o výměře 130 m2 a pozemková parcela č. 2888/3 
o výměře 22 m2, v k.ú. Dražov a obci Stanovice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako prodávající na straně jedné) a manželi Miloslavem Tichým a Jitkou Tichou, trvale bytem Dražov 129, PSČ 360 01 Stanovice (jako kupující na straně druhé) za cenu 100,- Kč/m2, tj. 15.200,- Kč 
+ 2.200,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 5462,- Kč za vyhotovení geometrického plánu, 
tj. celkem 22.862,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tyto části pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 6.10.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Tichých

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitostí

- 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.


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

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z programu jednání. 


32. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 579/2 v k.ú. Teplička 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  688/09/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 579/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 193-820/2008 z původní pozemkové parcely č. 579/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 579/8 o výměře 461 m2, v k.ú. a obci Teplička formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb, IČ 00 074 276 (jako prodávající na straně jedné) a panem Jiřím Doušou, bytem Mládežnická 1, 360 05 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé) za cenu 78.400,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje majetku pana Jiřího Douši

Termín kontroly: 6.11.2008

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


33. 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  689/09/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1175 v k.ú. Dolní Chodov, silnice 
č. II/222 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1613-1442/2007 ze dne 13.3.2007 (umístění inženýrských sítí – NTL 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. 210/2 v k.ú. Loket, silnice č. III/00635 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 929-17/2004 ze dne 1.3.2004 (umístění inženýrských sítí – NTL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 4.377,- 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. 1972/1 v k.ú. Abertamy, silnice 
č. II/219 a k silničnímu pozemku p.č. 1900/1 v k.ú. Abertamy, silnice č. III/2193 ve prospěch Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech dle geometrického plánu č. 467-171/2007 ze dne 15.10.2007 (umístění inženýrských sítí – vodovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 5.400,- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 328/05/04 ze dne  12.5.2004

- 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

- 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. 


34. Souhlas s pokácením dřevin rostoucích mimo les na pozemcích určených ke stavbě „Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  690/09/08

- souhlasí s pokácením dřevin – 16 ks stromů a 14 m2 keřů rostoucích na pozemkových parcelách 
č. 78/10 a 78/12, k.ú. Sokolov z důvodu navrhované stavby „Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v ulici Jednoty 1620, Sokolov
 
- ukládá Majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje vypracovat písemný souhlas pro správní orgán rozhodující o povolení kácení

Termín kontroly:  6.11.2008

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


35. Schválení návrhů smluv o bezúplatném převodu nemovitosti a movitých věcí – hraniční přechod Aš 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  691/09/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podmínky převodu, znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/PCH/1626/2008-PCHM a Smlouvy 
o bezúplatném převodu movitých věcí č.j. UZSVM/PCH/1675/2008-PCHH, v souvislosti s převodem majetku v areálu hraničního přechodu Aš

Termín kontroly: 4.12.2008

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


36. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  692/09/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání částí pozemků p.č. 1345/14 a p.č. 1360/2, vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, částí pozemků p.č. 246 a p.č. 141/2, vše v k.ú. Nebanice, částí pozemků p.č. 126/4, p.č. 144/7 
a p.č. 181/5, vše v k.ú. Chocovice a části pozemku p.č. 10/5 v k.ú. Vokov u Třebeně, dotčených stavbou realizovanou v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“, s tím, že po úplném dokončení stavby cyklostezky bude vyhotoven geometrický plán s určením přesných výměr částí parcel, které budou zastavěny touto stavbou a následně převedeny do vlastnictví Karlovarského kraje. Majetkoprávní vypořádání bude realizováno s pronajímatelem, tj. Českou republikou – Zemědělskou vodohospodářskou správou, organizační složkou státu.   

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na částech pozemků p.č. 355/2 a p.č. 385/2, v k.ú. Citice a části pozemku p.č. 139 v k.ú. Dolní Pochlovice, s tím, že po skončení nájemního vztahu převede nájemce Karlovarský kraj na pronajímatele Sokolovskou uhelnou, právního nástupce, a.s., bezúplatně stavbu cyklostezky a současně bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno zachování veřejně prospěšného užívání převáděné stavby a stavbou dotčených částí pozemků pro účely provozování cyklostezky

Termín kontroly: 4.12.2008

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


37. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  693/09/08

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

Termín kontroly: 9.10.2008

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


38. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2008 - žádost Města Ostrov o  dočerpání finančních prostředků v rámci stanovené kvóty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  694/09/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dočerpání finančních prostředků ve výši 75 000,- Kč v rámci stanovené kvóty – navýšení poskytnutého příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2008 Městu Ostrov na akci obnovy: Obnova venkovního schodiště - restaurování kamenosochařských prvků Paláce princů 
v Ostrově. Městu Ostrov byl již v roce 2008 na tuto akci obnovy příspěvek poskytnut, a to ve výši 729 000,- Kč. Na tuto akci obnovy bude v roce 2008 po navýšení poskytnut příspěvek ve výši 
804 000,- Kč.

Termín kontroly: leden 2009

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


39. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2008 – žádost Města Horní Slavkov o změnu čerpání finančních prostředků v rámci stanovené kvóty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  695/09/08

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 379/05/08 ze dne 22. 5. 2008, a to tak, že se 
v 2. odstavci mění:

1)   celková výše, kterou Rada Karlovarského kraje projednala a doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje k poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2008 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy, z částky 4 055 000,- Kč na částku 3 922 575,- Kč
2)  výše příspěvku ve 2. řádku ve 2. sloupci  tabulky, kterou Rada Karlovarského kraje projednala 
a doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Městu Horní Slavkov na akci obnovy: Restaurování omítek Pluhova domu čp. 497 v Horním Slavkově, z částky 605 000,- Kč na částku 472 575,- Kč
3)  celková výše požadovaných příspěvků I. etapy (do 12. května 2008), ve které bylo předloženo 
18 úplných žádostí včetně příloh z částky 4 760 000,- Kč na částku 4 627 575,- Kč

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2008 v celkové výši 132 425,00 Kč Městu Horní Slavkov na akci obnovy:  Restaurování kamenných prvků (kamenných portálů, ostění, parapetů) Pluhova domu čp. 497 v Horním Slavkově

Termín kontroly: leden 2009

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


40. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2008 - III. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  696/09/08

- 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 III. etapy v celkové výši 40 000,00 Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Ing. Jiří Tetzeli
40 000,00 Kč   
Horní Slavkov, městský dům čp. 6
Oprava střešního pláště v rozsahu výměny střešní krytiny poloviny střechy směrem do dvora

- 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  III. etapy v celkové výši  1 167 000,00  Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Bečov nad Teplou
72 000,00 Kč
Bečov nad Teplou, sloup Panny Marie
Provedení konzervace sloupu a sochy, celkové restaurování spodní části
Město Horní Slavkov
500 000,00 Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
Stavební práce dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo S/051/2008/MR
Město Cheb
195 000,00 Kč
Cheb, městský dům čp. 505
Oprava fasády
Město Karlovy Vary
289 459,00 Kč
Karlovy Vary, Findlaterův chrámek
Celková oprava objektu – výměna poškozené střešní krytiny, obnova klempířských prvků, sanace vlhkého zdiva, oprava omítek 
Město Karlovy Vary
110 541,00 Kč
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda
Výmalba objektu

- 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: leden 2009

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


41. Smlouva o partnerství na projekt „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  697/09/08

- schvaluje Smlouvy o partnerství na projekt „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ uzavřené se Židovskou obcí Karlovy Vary

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše uvedených smluv o partnerství

Termín kontroly:  9.10.2008

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


42. Prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím Turistického infocentra města Cheb na základě Smlouvy o komisním prodeji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  698/09/08

- schvaluje prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím Turistického infocentra města Cheb na základě Smlouvy o komisním prodeji uzavřené s městem Cheb

- pověřuje vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, Jana Prudíka podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  9.10.2008

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


43. Prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím Léčebných lázní Jáchymov a.s. na základě Smlouvy o komisním prodeji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  699/09/08

- schvaluje prodej propagačních materiálů Karlovarského kraje prostřednictvím Léčebných lázní Jáchymov a.s. na základě Smlouvy o komisním prodeji

- pověřuje vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, Jana Prudíka   podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  9.10.2008

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


44. Doplnění a změna usnesení č. RK 516/07/08 – Tisková oprava usnesení č. RK 263/04/08 (Projekt „Webové stránky Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  700/09/08

- doplňuje usnesení č. RK 516/07/08:

Stávající znění:
Projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí 
a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu.
Rada Karlovarského kraj
Souhlasí 
	s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
	s předpokládanou výší uznatelných nákladů na akci „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ ve výši 1 100 000,00 Kč

s předfinancováním a spolufinancováním projektu ve výši 60% celkových uznatelných nákladů, to je 660 000,00 Kč
	s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
	s tím, aby se projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“, jenž je prioritní pro propagaci regionu, realizoval, přestože není zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

	Schvaluje

	závazný příslib financování na realizaci projektu „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“

	Pověřuje 

	JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekt  „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ 
	Jana Prudíka, vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 
pro projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

	předfinancování projektu „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“  v souladu se Schváleným rozpočtem odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu na rok 2008  a spolufinancování ve výši 60% celkových uznatelných nákladů, to je  660 000,00 Kč 

b)	závazný příslib financování na realizaci projektu  „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
c)	skutečnost, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
d)	realizaci projektu „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“,  přestože tento prioritní projekt pro propagaci regionu není zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
e)  	pověření JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“  a partnerských smluv
- doplňuje se:
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
f)	podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 			2007 – 2013 na projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
g) 	předpokládané celkové uznatelné náklady na projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ ve výši 1 100 000,00 Kč

- mění se:
Souhlasí 
	s předfinancováním a spolufinancováním projektu ve výši 60% celkových uznatelných nákladů, to je 660 000,00 Kč


na
      
Souhlasí 
c)	s předfinancováním a spolufinancováním projektu ve výši 7,5% celkových 	uznatelných nákladů, to je 82 500,00 Kč

- mění se:
Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
předfinancování projektu „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“  v souladu se Schváleným rozpočtem odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu na rok 2008  a spolufinancování ve výši 60% celkových uznatelných nákladů, to je  660 000,00 Kč 

na

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

předfinancování projektu „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“  v souladu se Schváleným rozpočtem odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu na rok 2008 a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je  82 500,00 Kč 

Termín kontroly: 4.12.2008

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


45. Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje pro roky 2009 - 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  701/09/08

- souhlasí s předloženou Koncepcí prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 - 2011

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Koncepci prevence kriminality Karlovarského kraje na 	léta 2009 – 2011 dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit odborům sociálních věcí a školství, mládeže 
a tělovýchovy plnit úkoly vyplývající z Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta  
2009 - 2011

Termín kontroly:  leden 2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


46. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  702/09/08

- bere na vědomí Závěrečnou zprávu o území Karlovarského kraje, která je výstupem projektu „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství 
v Karlovarském kraji“

- souhlasí se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 
2009 - 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013

Termín kontroly: 6.11.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


47. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  703/09/08

- souhlasí se Zásadami pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2009

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Zásady pro poskytování příspěvků 
na sociální služby v roce 2009

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


48. Snížení kapacity Domova pro seniory v Perninku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  704/09/08

- souhlasí se snížením kapacity Domova pro seniory v Perninku na 55 lůžek od 1.10.2008

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


49. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Horské službě ČR, o.p.s., oblast Krušné hory a návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  705/09/08

- bere na vědomí poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 300.000,-- Kč pro Horskou službu ČR, o.p.s., oblast Krušné hory 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 300.000,-- Kč pro Horskou službu ČR, o.p.s., oblast Krušné hory

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 300.000,-- Kč pro Horskou službu ČR, o.p.s., oblast Krušné hory

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem 
a Horskou službou ČR, o.p.s., oblast Krušné hory po schválení poskytnutí příspěvku Zastupitelstvem Karlovarského kraje

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  706/09/08

- schvaluje poskytnutí částky 196.235,-- Kč na úhradu finančních příspěvků  na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 5.243.100,-- Kč 
na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy

Termín kontroly:  9.10.2008

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


51. Poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu pro zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  707/09/08

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 300.000,- Kč na spolufinancování projektu 
pro dlouhodobé zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního příspěvku ve výši 300.000,- Kč na spolufinancování projektu pro dlouhodobé zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku

- schvaluje návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a Městem Nová Role

Termín kontroly: 6.11.2008

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


52. Problematika živin a sinic ve vodní nádrži Skalka

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  708/09/08

- souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 5.308,- € Povodí Ohře, státní podnik na projekt „Problematika živin a sinic ve vodní nádrži Skalka“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního daru ve výši 
5.308,- € Povodí Ohře, státní podnik na projekt „Problematika živin a sinic ve vodní nádrži Skalka“

- schvaluje návrh darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Povodím Ohře, státní podnik

Termín kontroly: 6.11.2008

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


53. Hodnocení projektů do Operačního programu Životní prostředí - 3. výzva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  709/09/08

- souhlasí s kladným hodnocením žádostí a doporučením poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí dle návrhu 

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


54. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup krmných směsí pro Školní statek Cheb, od 1. 11. 2008 do 30. 10. 2009“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  710/09/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Nákup krmných směsí pro Školní statek Cheb, od 1. 11. 2008 do 30. 10. 2009“

- schvaluje  navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Nákup krmných směsí pro Školní statek Cheb, od 1. 11. 2008 do 30. 10. 2009“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup krmných směsí pro Školní statek Cheb, od 1. 11. 2008 do 30. 10. 2009“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
- člen: Ing. Eva Cíchová			- náhradník: Mgr. Eva Poučková
- člen: Ing. Lucie Škvorová			- náhradník: Hana Mávrová
- člen: Jaroslav Votík			- náhradník: Ing. Václav Strachoň

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Radomil Gold	 		- náhradník: Jaroslav Fiala 
- člen: Stanislav Strmeň      			- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: Libuše Chrástová       		- náhradník: René Bolvari
- člen: Radomil Havrda           		- náhradník: MUDr. Jan Svoboda
- člen: Ing. Leoš Horčička     		- náhradník: Ing. Lucie Škvorová
- člen: Ing. Eva Cíchová       		- náhradník: Mgr. Eva Poučková
- člen: Jaroslav Votík	  		- náhradník: Ing. Václav Strachoň

Termín kontroly: 20.11.2008

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace 


55. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zajištění inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
- 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  711/09/08

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Zajištění inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění inženýrské činnosti při realizaci akce: Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
	- člen: Ing. Radim Adamec	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
	- člen: Jaroslav Votík	- náhradník: Ing. Václav Strachoň
	- člen: Ing. Růžena Smetanová	- náhradník: Marek Makoň

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Václav Živný	- náhradník: Jana Strnadová
- člen: Ing. Karel Jakobec	- náhradník: Luděk Němec
- člen: Petr Martinek	- náhradník: Ing. Eva Valjentová
- člen: Václav Veselý	- náhradník: Ing. Jiří Behenský
- člen: Ing. Radim Adamec	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Jaroslav Votík	- náhradník: Ing. Václav Strachoň
- člen: Ing. Růžena Smetanová	- náhradník: Marek Makoň

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace


56. Změna obsahu pracovního poměru ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  712/09/08

- bere na vědomí žádost PaedDr. Milana Hrice, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov 
o změnu obsahu pracovního poměru, která spočívá ve změně jeho trvání z doby neurčité na dobu určitou

- schvaluje změnu trvání pracovního poměru PaedDr. Milana Hrice, ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov, z doby neurčité na dobu určitou do 31. července 2009 
      
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou obsahu pracovního poměru PaedDr. Milana Hrice

Termín kontroly: 9.10.2008  

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


57. Zpráva o šetření v příspěvkové organizaci Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  713/09/08

- bere na vědomí zprávu o šetření v příspěvkové organizaci, jejíž činnost vykonává Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov, včetně závěrů a přijatých opatření

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


58a) Schválení užití znaku Karlovarského kraje pro společnost Pegas film 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  714/09/08

- souhlasí s užitím heraldického znaku Karlovarského kraje pro společnost Pegas film

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 


58b) Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly č.j. 271/KN/08 vykonané u příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  715/09/08

- bere na vědomí závěry z veřejnosprávní kontroly č.j. 271/KN/08 vykonané u příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Zodpovídá: Mgr. Jaromír Kruták, vedoucí odboru kontroly


58c) Převod středověkého dolu Jeroným do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  716/09/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení převzetí závazků, které plynou z provozování důlního díla Jeroným, včetně likvidace eventuálních projevů známých i neznámých komplexu starých důlních děl, zajištění odtoku důlních vod apod. s připomínkami uvedenými v zápise

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o převzetí středověkého dolu Jeroným v k.ú. Čistá u Rovné

Termín kontroly: 4.12.2008

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




58d) Předání některých nemovitostí v k.ú. Dvory do správy Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  717/09/08

- schvaluje v souladu s § 27, odst. 2, písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předání těchto nemovitostí:

- 	garáž bez čp/če na stavební  parcele č. 527/56
- 	stavební parcelu č. 527/56 o výměře 1726 m2
 - pozemkovou parcelu č. 527/1 o výměře 8972 m2 

vše v k.ú. Dvory a obci Karlovy Vary, do správy příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem – Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, IČ 00574660, s účinností od 1.10.2008

Termín kontroly: 6.11.2008

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


58e) Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  718/09/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: myčku podložních mís, které jsou 
ve správě příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku,  Karlovarské krajské nemocnici a.s., formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darování movitého majetku Karlovarského kraje: myčku podložních mís formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku uzavřít 
s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. darovací smlouvu

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá:  JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace


58f) Uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemkové parcely 
č. 4024/29 v k.ú. Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  719/09/08

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem 
je závazek uzavřít po úplatném nabytí části pozemkové parcely č. 4024/29 o výměře cca 306  m2 v k.ú. 
a obci Sokolov, a za podmínek uvedených v této smlouvě, smlouvu o zřízení věcného břemene mezi společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 45274649 (jako budoucí oprávněný na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí povinný na straně druhé). Věcné břemeno bude zřízeno 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 předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  6.11.2008

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


58g) Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytový dům č.p. 265 včetně stavební parcely č. 471 v k.ú. Abertamy 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  720/09/08

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej objektu č.p. 265 
na pozemku parc. č. st. 471, vč. pozemku parc. č. st. 471, formou prodeje jednotlivých bytových jednotek nájemníkům bytů: 

	Bytová jednotka č. 265/1 v prvním nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 387/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, panu Václavu Kloubkovi, za cenu 46.452,-- Kč.


	Bytová jednotka č. 265/2 v prvním nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 609/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, paní Janě Gerátové, za cenu 73.068,-- Kč.

Bytová jednotka č. 265/3 ve druhém nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 233/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, panu Zdeňku Nedvědovi, za cenu 28.056,-- Kč.


Bytová jednotka č. 265/4 ve druhém nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 739/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, panu Ing. Zdeňku Koptíkovi, za cenu 88.704,-- Kč.

Bytová jednotka č. 265/5 ve druhém nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 609/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, paní Monice Stropkové, za cenu 73.044,-- Kč.

Bytová jednotka č. 265/6 ve třetím nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 966/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, panu Lukáši Babkovi, za cenu 115.980,-- Kč.

Bytová jednotka č. 265/7 ve třetím nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 632/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, panu Janu Hofmanovi, za cenu 75.792,-- Kč

vše v k.ú. a obci Abertamy, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku jednotlivých nájemců

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Prohlášení vlastníka 
o vymezení jednotek podle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů, kterým Karlovarský kraj zastoupený hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem, jako výlučný vlastník budovy č.p. 265 na st.p.č. 471, včetně st.p.č. 471 v k.ú. a obci Nejdek, vymezí v uvedeném objektu bytové jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, dle návrhu

Termín kontroly:  6.11.2008

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


58h) 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  721/09/08

- 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, včetně vnitřního objektu dětského domova 
a automobilu (7 míst),  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, zastoupeným Dětským domovem Ostrov, se sídlem Dukelských hrdinů 610, 
363 01 Ostrov, IČ 63553660 (jako kupující na straně druhé) za cenu 6.700.000,-- Kč + 850.000,-- Kč (vnitřní vybavení dětského domova, automobil), tj. celkem 7.550.000,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti, včetně vnitřního objektu dětského domova a automobilu (7 míst), z majetku manželů Dvořákových do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Dětského domova Ostrov realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Mgr. Petr Zmuda, ředitel Dětského domova Ostrov


58i) Schválení smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Administrativní nástavba na objektu garáží KÚ Karlovarského kraje“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  722/09/08

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Svatava č.p. 255, 357 03 Svatava s nabídkovou cenou 7 995 053,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o., Svatava č.p. 255, 357 03 Svatava s nabídkovou cenou 7 995 053,- Kč včetně DPH  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly:  4.12.2008

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


58j) Zřizovací listina Císařské lázně, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  723/09/08

- schvaluje návrh zřizovací listiny Císařské lázně, příspěvková organizace, vč. příloh

- doporučuje ji Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- ukládá příslušným odborům krajského úřadu spolupracovat při podávání žádostí o dotaci 

Termín kontroly: červen 2009

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


58k) Postup řešení umístění cizích věcí v objektu Císařských lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  724/09/08

- schvaluje postup řešení umístění cizích věcí v objektu Císařských lázní a souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce 9 místností v objektu Císařských lázní na uschování předmětů neznámého vlastníka na dobu dvou měsíců

Termín kontroly: 4.12.2008

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


58l) Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
- Harmonogram realizace opatření v řízení společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  725/09/08

jako jediný akcionář 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

- projednala předložený harmonogram realizace opatření řízení společností Karlovarská krajská nemocnice a.s.

- ukládá předsedovi představenstva dopracovat harmonogram opatření ve smyslu zadání o termíny plnění úkolů a odpovědné osoby v termínu do 8.9.2008

Zodpovídá: představenstvo společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.





58m) Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  726/09/08

- 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 – Císařské lázně, příspěvková organizace dle navrženého harmonogramu s připomínkami uvedenými v zápise

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
Ing. Jan Zborník (1. náměstek hejtmana)
náhradník - Ing. Kamil Řezníček (uvolněný člen zastupitelstva)
Ing. Jiří Behenský (náměstek hejtmana) 
náhradník - Ing. Luboš Orálek (uvolněný člen zastupitelstva)
RNDr. Petr Horký (náměstek hejtmana) 
náhradník - Ing. Jiří Mutinský (uvolněný člen zastupitelstva)
tajemník komise – pí Naděžda Domecká (úřednice odboru kancelář ředitele úřadu Krajského úřadu KK)

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

Tato usnesení jsou podmíněna schválením usnesení o zřízení příspěvkové organizace – Císařské lázně, příspěvková organizace Zastupitelstvem Karlovarského kraje.

 Termín kontroly: 20.11.2008

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


58n) Finanční plán příspěvkové organizace Císařské lázně na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  727/09/08

- schvaluje finanční plán příspěvkové organizaci Císařské lázně na rok 2008 s celkovým výsledkem hospodaření nulovým (viz tab. č. 1 důvodové zprávy)

- schvaluje odpisový plán příspěvkové organizaci Císařské lázně na rok 2008 (viz tab. č. 2 důvodové zprávy)

- nařizuje odvod z investičního fondu ve výši 595 tis. Kč

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace


58o) Informace o závěru územní znalecké komise ze dne 29.8.2008 – případ Adolf Wenger

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  728/09/08

- bere na vědomí informace o závěru územní znalecké komise Ředitele krajského úřadu – případ Adolf Wenger

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


