Usnesení z 53. jednání RKK dne 23.10.2008
23.10.2008		Strana 1 (celkem 20)
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 53. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. října 2008 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 09:35 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, 
Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek (celkem 8 radních)	
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, Ing. Adamec
Zapisovatelka:      	Martina Tomčiaková
 

Usnesení č.
A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání
  
	Informace o průběhu administrace akce „Atlas zajímavostí Karlovarského kraje“	RK 865/10/08
	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského 	RK 866/10/08

kraje, a.s.
  3.	Stanovisko Karlovarského kraje k územně technické studii „Prodloužení trati 	    RK 867/10/08
Bezdružice – Teplá včetně optimalizace trati Pňovany – Bezdružice“
  4.     6. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní        RK 868/10/08
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“
  5.      „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti     RK 869/10/08
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“
  6.	Souhlas s přípravou a předložením projektu „Studijní cesty EHP/Norsko“ včetně 	    RK 870/10/08
schválení žádosti o závazné finanční krytí projektu v rámci Blokového grantu 
CZ 0001 Fond technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norsko
  7.     Letiště Karlovy Vary s.r.o. - P–lán investic na rok 2008 – změna č.1	                 RK 871/10/08
  8.	Rozpočtové změny 								    RK 872/10/08
  9.	Změna účelu použití investičních prostředků – Krajské muzeum Karlovarského 	    RK 873/10/08
		kraje
10.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  	    RK 874/10/08
části pozemkové parcely č. 5/1 a č. 17 v  k.ú. Chranišov
11.     Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	    RK 875/10/08
		do majetku Obce Kaceřov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce 
Kaceřov do majetku Karlovarského kraje
12.     Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavební 		     RK 876/10/08	
parcela č. st. 208/2 v k.ú. Stříbrná
13.     Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – 			     RK 877/10/08	
část p.p.č. 2404/1 a část p.p.č. 2406/3, vše v k.ú. Nejdek
14.	Žádost o odkoupení nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části 		     RK 878/10/08
pozemkové parcely č. 496/1 v k.ú. Dalovice
15.     Žádost o odkoupení nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objektu 	     RK 879/10/08
č.p. 1196, vč. souvisejících pozemků a garáže, vše v k.ú. Karlovy Vary
16.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		     RK 880/10/08
s ukládáním inženýrských sítí do  silničních pozemků v majetku Karlovarského 
kraje
17.     Prominutí pohledávky za společností KRUPLEX Logistic s.r.o.      		     RK 881/10/08  
18.	Likvidace movitého majetku	   RK 882/10/08
19.	Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 	   RK 883/10/08
regionu soudržnosti Severozápad na projekty „Soubor propagačních materiálů 
Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy 
cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Vizuální prezentace 
Karlovarského kraje“ a „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského
kraje“
20.	Přerozdělení  příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	   RK 884/10/08
památek a památkově hodnotných objektů na rok 2008
21.     Změna čerpání příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	   RK 885/10/08
památek a památkově hodnotných objektů na rok 2008
22.     Výjimky z pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje           RK 886/10/08
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů
23.     Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ – schválení 	   RK 887/10/08
smlouvy o postoupení práv a povinností a doplnění přílohy č. 2 - plná moc 
k příkazní smlouvě
24.     Projektový záměr – Podpora péče o duševní zdraví v Karlovarském kraji	   RK 888/10/08
25.     Projekt „<Karlovarská krajská nemocnice a.s.> modernizace přístrojového 		     RK 889/10/08
vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“: – schválení postupu 
přípravy žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severozápad pro období 2007 - 2013 prostřednictvím externího zpracovatele
26.     Smlouva o spolupráci při realizaci „Evropského projektu koordinovaného 	     RK 890/10/08
vzdělávání pedagogických pracovníků II“
27.     Odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Základní 		     staženo
umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
28.	Výsledky veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Domov 		     RK 891/10/08
mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně a přijetí opatření ke zjištěným 
nedostatkům
29a) 	Změna smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální 	     RK 892/10/08
rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Stavební úpravy budovy 
školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“
29b)  Václav Rokos, Jindřiška a Jaroslav Šikovi - úhrada nákladů spojených s léčením 	   RK 893/10/08
Zuzany Rokosové
29c)  Poskytnutí příspěvku Střední průmyslové škole Ostrov na přípravné práce 	     RK 894/10/08
pro stavbu Centra technického vzdělávání
29d)  Variantní řešení způsobu opravy nevyhovujícího stavu střechy na stavební 	      RK 895/10/08
akci: Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ Hazlov – stavební 
úpravy – nová sedlová střecha a její zateplení u budovy DOZP
29e)   Informace o průběhu administrace akce „Něco se stane! Pilotní projekt – 		     RK 896/10/08
návrh postupů pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace 
v Karlovarském kraji“ – Projekt CZ.04.1.05/3.2.78.1/4827 v rámci programu 
SROP, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji 2005- 2006





29f)   Informace o průběhu administrace akce „Projekt Šance 2“ – Projekt 	                  RK 897/10/08
          CZ.04.1.05/3.2.30.1/1761
29g)   Prodloužení nájemní smlouvy v restitučním objektu v k.ú. Velichov		     RK 898/10/08     29h)   Žádost o odkoupení nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objektů 	     RK 899/10/08
          č.p. 1, č.p. 65 a č.p. 110, vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Velichov	











	 JUDr. Josef Pavel v. r.     				  Ing. Luboš Orálek v. r.
             	hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje 




































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Luboše Orálka
- Ing. Jiřího Behenského

B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 29 a)	Změna smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“

bod č. 29 b)	Václav Rokos, Jindřiška a Jaroslav Šikovi - úhrada nákladů spojených s léčením Zuzany Rokosové

bod č. 29 c)	Poskytnutí příspěvku Střední průmyslové škole Ostrov na přípravné práce pro stavbu Centra technického vzdělávání

bod č. 29 d)	Variantní řešení způsobu opravy nevyhovujícího stavu střechy na stavební akci: Domov 
pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ Hazlov – stavební úpravy – nová sedlová střecha a její zateplení u budovy DOZP

bod č. 29 e)	Informace o průběhu administrace akce „Něco se stane! Pilotní projekt – návrh postupů 
pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji“ – Projekt CZ.04.1.05/3.2.78.1/4827 v rámci programu SROP, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji 2005- 2006

bod č. 29 f)	Informace o průběhu administrace akce „Projekt Šance 2“ – Projekt Z.04.1.05/3.2.30.1/1761

bod č. 29 g)	Prodloužení nájemní smlouvy v restitučním objektu v k.ú. Velichov

bod č. 29 h)	Žádost o odkoupení nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objektů č.p. 1, č.p. 65 
a č.p. 110, vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Velichov

Staženo z programu:

bod č. 27)	Odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou


1. Informace o průběhu administrace akce „Atlas zajímavostí Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 865/10/08

- bere na vědomí informaci o průběhu administrace akce „Atlas zajímavostí Karlovarského kraje“ v rámci SROP, grantového schématu 4.1.2 VS – Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty

- ukládá sankci ve výši 5.000,- Kč z pozice konečného příjemce v rámci SROP, grantového schématu 4.1.2 
VS – Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty vůči konečnému uživateli akce „Atlas zajímavostí Karlovarského kraje“ 

Termín kontroly: leden 2009 

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


2. Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 866/10/08

- schvaluje v souladu s ustanovením § 66 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a § 59 odst.1 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. dle předloženého znění

- rozhoduje v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
a § 59 odst.1 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů o stanovení kritérií 
a podmínek pro poskytování pohyblivých odměn pro jednotlivé členy představenstva společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. v roce 2009 dle předloženého návrhu

Zodpovídá: Ing. Martin Leichter, předseda představenstva 
                     Ing. Zdeněk Brázda, místopředseda představenstva
        p. Martin Čedík, člen představenstva
        p. Milan Polák, člen představenstva


3. Stanovisko Karlovarského kraje k územně technické studii „Prodloužení trati Bezdružice – Teplá včetně optimalizace trati Pňovany – Bezdružice“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  867/10/08

- schvaluje znění návrhu stanoviska k územně technické studii „Prodloužení trati Bezdružice – Teplá včetně optimalizace trati Pňovany – Bezdružice“ pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, dle návrhu

- pověřuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství odesláním stanoviska

Termín kontroly: prosinec 2008

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


4. 6. 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  868/10/08

- schvaluje 6. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle 6. změny „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008“ dle návrhu

Termín kontroly: leden 2009

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


5. „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  869/10/08

- schvaluje „Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu 

- ukládá Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje smluvně zajistit závazky veřejné služby dle „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu

Termín kontroly: leden 2009

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


6. Souhlas s přípravou a předložením projektu „Studijní cesty EHP/Norsko“ včetně schválení žádosti o závazné finanční krytí projektu v rámci Blokového grantu CZ 0001 Fond technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norsko

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  870/10/08

- bere na vědomí přípravu projektu „Studijní cesty EHP/Norsko“

- souhlasí s přípravou a předložením projektu: „Studijní cesty EHP/Norsko“

- jmenuje Martinu Fučíkovou vedoucí projektu „Studijní cesty EHP/Norsko“ a Ing. Petru Ederovou vedoucí kontaktní osobou tohoto projektu

- schvaluje vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Studijní cesty EHP/Norsko“ v celkové výši 5.294 Euro, tj. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Studijní cesty EHP/Norsko“ v celkové výši 5.294 Euro, tj. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu

- schvaluje vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100% celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 35.294 Euro

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100% celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 35.294 Euro

Termín kontroly: 6.12.2008
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
 

7. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - P–lán investic na rok 2008 – změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  871/10/08

- schvaluje jako jediný společník v působnosti valné hromady ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. změnu č. 1 Plánu investic společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na rok 2008 dle předloženého návrhu 

Termín kontroly:  únor 2009

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


8. Rozpočtové změny 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  872/10/08

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 279/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 60.382,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu uznatelných nákladů z technické asistence FM EHP/Norska. Finanční prostředky budou zapojeny do Odboru kancelář ředitele úřadu oddělení personálních věcí a vzdělávání Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 280/2008

 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 894.436,50,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené jako náhrada škod způsobených kormoránem velkým na rybích obsádkách rybníků v Karlovarském kraji pro společnost České rybářství, s.r.o., U Mlékárny 717/8, 353 01 Mariánské Lázně

Rozpočtovou změnu č. 281/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.178.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje v oblasti školství jako neinvestiční příspěvky na nákup notebooků. Jedná se o pořízení nového počítačového vybavení pro práci s aplikací Škola OnLine (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu č. 282/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 15.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci  Karlovarského kraje Střední škole živnostenské Sokolov na úhradu účasti studentů na mezinárodním veletrhu fiktivních firem.




Rozpočtovou změnu  č. 283/2008

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 4.143.860,-- Kč a zároveň změnu charakteru rozpočtových prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 165.410,-- Kč v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou poskytnuty formou příspěvků příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje na přípravu a realizaci projektů:

	Gymnázium Cheb, projekt Jazykové a komunikační centrum v rámci přeshraniční spolupráce Cíl 3 – Fáze přípravná, ve výši 700.000,-- Kč 
	Gymnázium Cheb, Pavilonový areál v rámci Operačního programu životní prostředí – Fáze přípravná, ve výši 443.860,-- Kč
ISŠTE Sokolov, projekt Solární škola v rámci přeshraniční spolupráce Cíl 3 – Fáze přípravná, 
ve výši 165.410,-- Kč 

Střední škola živnostenská Sokolov, zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově v rámci Operačního programu životní prostředí – Fáze realizační, ve výši 3.000.000,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 284/2008

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 10.000,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střednímu odbornému učilišti stravování a služeb Karlovy Vary 
na realizaci projektu „Srovnání kurikula a evaluace výstupů vzdělávání gastronomických oborů v podmínkách vzdělávacích systémů Bavorska a ČR“ formou modelového provedení závěrečné zkoušky.

Rozpočtovou změnu č. 285/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 542.658.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplatu platů a souvisejících odvodů na IV. čtvrtletí 2008 pro školy 
a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 200.760.500,-- Kč a školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 341.897.500,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 286/2008

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 50.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Neinvestiční příspěvek je určen Asociaci „Záchranný kruh“ o.s., se sídlem 5. května 155/8, Karlovy Vary na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Bezpečnostní portál – účinný nástroj edukce první pomoci dětí a mládeže 
a jejich rodičů a pedagogů (1. etapa)“.

Rozpočtovou změnu č. 287/2008 

- navýšení příjmů a výdajů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 193.000,-- Kč z titulu zapojení nevyčerpaných investičních prostředků za rok 2007 odvedených 
do rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2008 příspěvkovou organizací Karlovarského kraje Prvním českým gymnáziem Karlovy Vary. Jedná se o navýšení provozního příspěvku  příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslové škole Ostrov na úhradu nákladů za nutné terénní úpravy před zahájením stavebních prací v rámci projektu Centrum technického vzdělávání v Ostrově.

Termín kontroly: 20.11.2008

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

9. Změna účelu použití investičních prostředků – Krajské muzeum Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  873/10/08

- schvaluje změnu účelu použití nevyčerpaných investičních prostředků ve výši 631.074,50,-- Kč 
z investiční akce „Zámek Sokolov – výměna oken – dokončení“ na akci „Zámek Sokolov - výstavní 
síň - elektroinstalace“
Zodpovídá: PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje


10. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 5/1 a č. 17  v  k.ú. Chranišov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 874/10/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 5/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 144-18/2007 z původní pozemkové parcely č. 5/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 5/5 o výměře 85 m2 a č. 5/6 o výměře 216 m2 a části pozemkové parcely č. 17, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 17 
a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 17/4 o výměře 906 m2 a č. 17/5 o výměře 309 m2, vše v k.ú. Chranišov a obci Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce 
na straně jedné) a Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, IČ 00259527, zastoupené starostou města Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (jako obdarovaný na straně druhé) 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel na své úřední desce, tj. do 24.11.2008 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo.

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

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

Termín kontroly:  leden 2009

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


11. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Kaceřov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Kaceřov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  875/10/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 109, které byly odděleny geometrickým plánem č. 105-6/2008 z původní pozemkové parcely č. 109 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 109/13 o výměře 137 m2, č. 109/14 o výměře 79 m2, 
č. 109/15 o výměře 118 m2, č. 109/16 o výměře 181 m2 a části pozemkové parcely č. 109, které byly označeny stejným geometrickým plánem jako její díl „b“ o výměře 1 m2 a díl „c“ o výměře 17 m2, vše v k.ú. Horní Pochlovice a obci Kaceřov, část pozemkové parcely č. 114, která byla oddělena geometrickým plánem č. 244-6/2008 z původní pozemkové parcely č. 114 a označena jako její díl „c“ o výměře 302 m2, části pozemkové parcely č. 114, které byly odděleny geometrickým plánem č. 248-6/2008 z původní pozemkové parcely č. 114 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 114/10 
o výměře 105 m2, č. 114/11 o výměře 1061 m2, část pozemkové parcely č. 131, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 131 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 131/4 o výměře 338 m2 a část pozemkové parcely č. 267/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 249-6/2008 z původní pozemkové parcely č. 267/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 267/7 o výměře 572 m2, vše v k.ú. Kaceřov u Kynšperka nad Ohří a obci Kaceřov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Kaceřov, se sídlem Kaceřov č.p. 32, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 00259381, zastoupenou starostkou obce 
Mgr. Miroslavou Zadražilovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel na své úřední desce, 
tj. do 24.11.2008, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Kaceřov

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

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 121/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 105-6/2008 z původní pozemkové parcely 
č. 121/2 a označena jako její díl „e“ o výměře 5 m2 v k.ú. Horní Pochlovice a obci Kaceřov a části pozemkové parcely č. 127/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 244-6/2008 z původní pozemkové parcely č. 127/1 a označena jako její díl „b“ o výměře 1 m2 v k.ú. Kaceřov u Kynšperka nad Ohří  a obci Kaceřov,  formou darovací smlouvy mezi Obcí Kaceřov, se sídlem Kaceřov č.p. 32, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 00259381, zastoupenou starostkou obce Mgr. Miroslavou Zadražilovou (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 Obce Kaceřov do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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:  leden 2009

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


12. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. st. 208/2 
v k.ú. Stříbrná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  876/10/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavební parcelu č. st. 208/2 o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Stříbrná formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a paní Jitkou Maškovou 
a paní Zdeňkou Maškovou, trvale bytem B. Smetany 1757, PSČ 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za cenu 170,- Kč/m2, tj. 340,- Kč + 1.300,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč 
na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.140,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto stavební parcelu na své úřední desce,  tj. do 24.11.2008, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví paní Jitky Maškové a paní Zdeňky Maškové

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

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

Termín kontroly:  leden 2009

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


13. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část p.p.č. 2404/1 
a část p.p.č. 2406/3, vše v k.ú. Nejdek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  877/10/08

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat stavbu bývalé čistírny odpadních vod, vč. vedlejší stavby přístřešku (stavby nejsou evidovány v katastru nemovitostí), příslušenství, venkovních úprav 
na p.p.č. 2404/1,  část p.p.č. 2404/1 o výměře 1623 m2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1399-170/2008 z původní p.p.č. 2404/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2404/6, 
část p.p.č. 2406/3 o výměře 60 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní 
p.p.č. 2406/3 a označena jako její díl „b“ a přisloučena do nově vzniklé p.p.č. 2404/6, vše v k.ú. Nejdek

Termín kontroly: březen 2009

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


14. Žádost o odkoupení nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 496/1 v k.ú. Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  878/10/08

- schvaluje zamítnutí žádosti pana Jiřího Kolovrátka, bytem Příční 15/210, 362 63 Dalovice, 
o  odkoupení části pozemkové parcely č. 496/1 v k.ú. Dalovice

Termín kontroly: leden 2009

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


15. Žádost o odkoupení nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objektu č.p. 1196, 
vč. souvisejících pozemků a garáže, vše v k.ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  879/10/08

- schvaluje zamítnutí žádosti společnosti SANTOMMAR, s.r.o., se sídlem V Dolině 1155/2, 
140 00 Praha 4, IČ 273 77 067, zastoupené jednatelem Alexandrem Kokorevem, o odkoupení objektu 
č.p. 1196 na st.p.č. 1716, objektu garáže bez čp/če na st.p.č. 1717, vč. st.p.č. 1716, 
1717 a p.p.č. 1715, vše v k.ú. Karlovy Vary

Termín kontroly:  leden 2009

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru
16. 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  880/10/08

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 5262/2 v k.ú. Jáchymov, silnice č. III/22137 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1480-133/2007 a č. 1480-135/2007 
ze dne 19.11.2007 (umístění inženýrských sítí – plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
7.620,- 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. 499 v k.ú. Březová u Sokolova, silnice 
č. III/21022 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 365-1003/2006, 
779-1003/2006 ze dne 2.8.2006 (umístění inženýrských sítí – přeložka vVN), 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 silničním pozemkům p.č. 50 a č. 51 v k.ú. Hluboký, silnice 
č. III/22128 ve prospěch Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech dle geometrického plánu 
č. 117-179/2008 ze dne 5.8.2008 (umístění inženýrských sítí – vodovod), 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. 352 v k.ú. Skalka u Chebu a k silničním pozemkům p.č. 744/24, č. 761/3, č. 764/2, č. st. 84/2 a č. st. 84/3 v k.ú. Krapice, silnice č. III/21320 
ve prospěch společnosti Aqua Servis MTM s.r.o., dle geometrických plánů č. 368-202/2008 ze dne 24.4.2008 a č. 148-207/2008 ze dne 2.5.2008 (umístění inženýrských sítí – vodovodní přípojka), a to za celkovou jednorázovou úhradu 11.810,- 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. 883/3 v k.ú. Boží Dar, silnice č. III/2196 
ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1480,509-132/2007 ze dne 19.11.2007  (umístění inženýrských sítí – plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 3.480,- 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. 767/1 v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, silnice č. III/2099 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 599-4549/2007 ze dne 31.5.2007 (umístění inženýrských sítí – vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč 
dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 691/1 v k.ú. Svatava, silnice č. III/21030 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 737-1137/2007 ze dne 12.12.2007 (umístění inženýrských sítí – vedení NN), 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:  leden 2009

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

17. Prominutí pohledávky za společností KRUPLEX Logistic s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  881/10/08

- souhlasí s prominutím nevymahatelné pohledávky společnosti KRUPLEX Logistic s.r.o., IČ 643 56 001, 
ve výši 3.000,-- Kč

Termín kontroly:  leden 2009

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


18. Likvidace movitého majetku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  882/10/08

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v příloze, za cenu v daném místě a čase obvyklou, minimálně za cenu stanovenou znaleckými posudky

- ukládá odboru vnitřních záležitostí zajistit zprostředkování prodeje vyřazovaného movitého majetku

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá:  Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


19. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ a „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  883/10/08

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ a „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřen k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                      a cestovního ruchu  

20. Přerozdělení  příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  884/10/08

- schvaluje odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje s těmito příjemci: 

Město Sokolov
Sokolov, kapucínský klašter - oprava sousoší a prostoru ,,Gecemanské zahrady".
20 000,0 Kč
Gabriela Radlová
Chlum Svaté Máří, ul. Zahradní 8 - oprava krovu, výměna střešní krytiny, statické zajištění domu, provedení izolace.
70 000,0 Kč
Římskokatolická farnost Toužim
Toužim, kostel Narození Panny Marie - kompletní oprava kaple.
50 000,0 Kč

- schvaluje
poskytnutí příspěvku panu Zdeňku Péterovi ve výši 90 000,- Kč na realizaci projektu: Jáchymov, Na Slovanech 599 – oprava fasády, oken a vchodových dveří
	zplnomocnění náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského, k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 380/05/08 ze dne 22.5.2008, a to tak, že se v usnesení mění:
1) v tabulce č. 1 se vypouští 17. záznamový řádek, 50. záznamový řádek a v tabulce č. 2 
se vypouští 38. záznamový řádek
2) částka uvedená v tabulce č. 1 na 11. řádku ve 3. sloupci, a to tak, že se mění výše příspěvku z 120 000,- Kč na 190 000,- Kč, takže na realizaci projektu: Dolní Žandov, kostel sv. Michaela Archanděla – kompletní výměna břidlicové krytiny, výměna bednění, oprava věže bude poskytnut příspěvek ve výši 190 000,- Kč 

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Jan Prudík, pověř. zast. vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního   ruchu


21. Změna čerpání příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů na rok 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  885/10/08

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu památkovému ústavu, územnímu pracovišti Loket ve výši 35.000,- Kč na realizaci projektu: Bečov nad Teplou, kachlová kamna – záchrana, restaurování a instalace kamen

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 380/05/08 ze dne 22.5.2008, a to tak, že se v prvním odstavci usnesení mění:
1) v tabulce č. 1 se vypouští 4. záznamový řádek 
2) text uvedený v tabulce na 27. řádku ve 2. sloupci a to tak, že se rozšiřuje účel čerpání příspěvku z rozpočtu na realizaci projektu: Krásno č. e. 2 – repase a výměna oken, oprava havarijního stavu štítu, ošetření trámů a výměna trámů, oprava fasády, nátěr okapů, oprava podlah

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Jan Prudík, pověř. zast. vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


22. Výjimky z pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  886/10/08

- schvaluje výjimky z pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje usnesením č. RK 64/01/07 
dne 18.1.2007 pro příjemce, kteří se nedostavili k podpisu smlouvy do třiceti dnů ode dne, kdy obdrželi písemnou výzvu k jejímu podpisu, a to v tom smyslu, že dané smlouvy budou podepsány nejpozději 
do 14.11.2008

Žadatel
Název projektu
Důvod žádosti 
o výjimku
Město Nejdek
Suchá u Nejdku, obnova kaple
Nutnost schválení rozpočtu zastupitelstvem
Náš region, občanské sdružení
Heřmanov, Plascherova kaple – oprava pláště a zastřešení
Nebyla dodána smlouva o dílo
Město Chyše
Chyše, kašna – rekonstrukce kašny a její zprovoznění
Pozdní podepsaná smlouva o dílo
Římskokatolická farnost Kraslice
Oloví, kostel sv. Michaela Archanděla – oprava vnějšího zdiva
Pozdní podepsaná smlouva o dílo
Město Krásno
Dolní Hluboká, kaple – oprava vnitřních omítek a podlahy, odvodnění objektu a provedení parkových úprav okolí
Pozdní podepsaná smlouva o dílo

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Jan Prudík, pověř. zast. vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
                        a cestovního ruchu


23. Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ – schválení smlouvy o postoupení práv a povinností a doplnění přílohy č. 2 - plná moc k příkazní smlouvě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 887/10/08

- schvaluje smlouvu o postoupení práv a povinností pro projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary –   Becherova vila“

- schvaluje doplnění přílohy č. 2 - plná moc k příkazní smlouvě

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy o postoupení práv a povinností pro projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“
- pověřuje hejtmana podpisem přílohy č. 2 - plná moc k příkazní smlouvě
Termín kontroly: 4.12.2008 

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


24. Projektový záměr – Podpora péče o duševní zdraví v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  888/10/08

- bere na vědomí projektový záměr „Podpora péče o duševní zdraví v Karlovarském kraji“ předložený Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Řehořova 10/992, 130 00 Praha 3

Termín kontroly: září 2009 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


25. Projekt „<Karlovarská krajská nemocnice a.s.> modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“: – schválení postupu přípravy žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 prostřednictvím externího zpracovatele

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  889/10/08

- schvaluje postup přípravy žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 
na akci „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu“ prostřednictvím externího zpracovatele

- ukládá vedoucímu odboru zdravotnictví uskutečnit výběr externího zpracovatele žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na akci „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ formou poptávkového řízení v hodnotě do 2 mil. Kč bez DPH

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


26. Smlouva o spolupráci při realizaci „Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  890/10/08

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci „Evropského projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II“ mezi Karlovarským krajem, příspěvkovou organizací, Střední průmyslovou školou Ostrov, obchodní společností ŠKODA AUTO a.s., obchodní společností SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o. a obchodní společností Robert Bosch odbytová, s.r.o., dle přílohy zprávy 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje nebo uvolněného člena zastupitelstva kraje pro oblast školství podpisem této smlouvy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly vyplývající z této smlouvy

Termín kontroly: leden 2009  	

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


27. Odejmutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


28. Výsledky veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně a přijetí opatření ke zjištěným nedostatkům

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  891/10/08

- bere na vědomí závěry z  veřejnosprávní kontroly na místě  č. j. 206/KN/08 u příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně

- ukládá příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně odvod do rozpočtu Karlovarského kraje neoprávněně použitých veřejných finančních prostředků z doplňkové činnosti organizace v celkové výši 534.496,- Kč spolu s penále ve výši 1 promile denně, nejvýše však do výše této částky

- schvaluje snížení osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně na dobu 3 měsíců s účinností od 1. prosince 2008 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat radu kraje o dalším postupu organizace při řešení celé záležitosti a realizovat úkoly spojené s odejmutím osobního příplatku 

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat úkoly spojené s uložením odvodu neoprávněně použitých prostředků včetně penále

Termín kontroly: 4.12.2008  

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


29 a) Změna Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  892/10/08

- schvaluje změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ 

- pověřuje PhDr. Evu Dittertovou ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
  a cestovního ruchu 
  PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje 


29 b) Václav Rokos, Jindřiška a Jaroslav Šikovi - úhrada nákladů spojených s léčením Zuzany Rokosové

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  893/10/08

- bere na vědomí informaci o výsledku žaloby vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod 
č.j.: 43 C 120/2007 ve věci náhrady nákladů vynaložených Václavem Rokosem a manželi Jindřiškou 
a Jaroslavem Šikovými na léčení Zuzany Rokosové

- schvaluje 
nepodat odvolání do rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech č.j.: 43 C 120/2007-60
uhradit
	České republice na účet Okresního soudu v Karlových Varech soudní poplatek ve výši 10.810,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku
	žalobci Václavu Rokosovi částku 260.911,50 Kč s úrokem z prodlení ve výši 
9,5 % od 15.6.2007 do 30.6.2007, ve výši 9,75 % od 1.7.2007 do 31.12.2007, 
ve výši 10,5 % od 1.1.2008 do 30.6.2008, ve výši 10,75 % od 1.7.2008 
do 10.10.2008 a dále do zaplacení s úrokem z prodlení ve výši repo sazby, stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů, platné 
pro první den příslušného kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení žalovaného, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku
	žalobci Václavu Rokosovi náklady řízení ve výši 141.149,- Kč do tří dnů 
od právní moci tohoto rozsudku
	žalobcům Jindřišce a Jaroslavu Šikovým společně a nerozdílně částku 9.236,-- Kč s úrokem z prodlení ve výši 9,5 % od 15.6.2007 do 30.6.2007, ve výši 9,75 % od 1.7.2007 do 31.12.2007, ve výši 10,5 % od 1.1.2008 do 30.6.2008, ve výši 10,75 % od 1.7.2008 do 10,10.2008 a dále do zaplacení s úrokem z prodlení 
ve výši repo sazby, stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, 
v němž trvá prodlení žalovaného, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
	žalobcům Jindřišce a Jaroslavu Šikovým společně a nerozdílně na náhradě nákladů řízení částku 38.021,-- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku
- ukládá Ing. Dagmar Divišové, vedoucí Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje,  provést ve stanovených lhůtách úhradu peněžních prostředků subjektům stanoveným v rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech č.j.: 43 C 120/2007-60, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku

Termín kontroly: březen 2009

Zodpovídá: Ing.  Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického
 Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele Krajského úřadu


29 c) Poskytnutí příspěvku Střední průmyslové škole Ostrov na přípravné práce pro stavbu Centra technického vzdělávání

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  894/10/08

- schvaluje navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola Ostrov 
ve výši 193.000,- Kč na realizaci přípravných prací týkajících se Centra technického vzdělávání v Ostrově

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


29 d) Variantní řešení způsobu opravy nevyhovujícího stavu střechy na stavební akci: Domov 
pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ Hazlov – stavební úpravy – nová sedlová střechy a její zateplení u budovy DOZP

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  895/10/08

- bere na vědomí realizaci předloženého variantního řešení v nabídce, která byla vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ Hazlov – stavební úpravy – nová sedlová střechy a její zateplení u budovy DOZP“ 
dle § 6, dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Termín kontroly: 4.12.2008

Zodpovídá:  Jaroslava Víšová, ředitelka příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením      „PATA „ Hazlov


29 e) Informace o průběhu administrace akce „Něco se stane! Pilotní projekt – návrh postupů 
pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji“ – Projekt CZ.04.1.05/3.2.78.1/4827 v rámci programu SROP, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji 2005- 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  896/10/08

- bere na vědomí informaci o průběhu administrace akce „Něco se stane! Pilotní projekt – návrh postupů 
pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji“ v rámci SROP, grantového schématu 3.2 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji

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


29 f) Informace o průběhu administrace akce „Projekt Šance 2“ – Projekt CZ.04.1.05/3.2.30.1/1761

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  897/10/08

- bere na vědomí informaci o průběhu administrace akce „Projekt Šance 2“  v rámci SROP, grantového schématu 3.2. Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji

- ukládá sankci ve výši 69.885,- Kč z pozice konečného příjemce v rámci SROP, grantového schématu 
3.2 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji vůči Carlsbader Gate o.p.s. Karlovy Vary - konečnému uživateli akce „Projekt Šance 2“

Termín kontroly: červen 2009

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


29 g) Prodloužení nájemní smlouvy v restitučním objektu v k.ú. Velichov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  898/10/08

- schvaluje prodloužení nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Dětským domovem Ostrov, se sídlem Dukelských hrdinů 610, 363 01  Ostrov, IČ 63553660 (jako pronajímatelem) a společností BAT NÁŘADÍ s.r.o., se sídlem Fr. Halase 6/10, 360 04  Karlovy Vary, IČ 64361161 (jako nájemcem), 
jejímž předmětem je pronájem:
	- objekt č.p. 1 na st.p.č. 34/1, vč. st.p.č. 34/1 o výměře 1034 m2
	- objekt č.p. 65 na st.p.č. 34/2, vč. st.p.č. 34/2 o výměře 126 m2
	- objekt č.p. 110 na st.p.č. 146, vč. st.p.č. 146 o výměře 336 m2
	- p.p.č. 43/1 o výměře 5706 m2
	- p.p.č. 43/2 o výměře 2886 m2
	- p.p.č. 51 o výměře 46 m2
	- p.p.č. 52/2 o výměře 2464 m2
s tím, že nájemce bude nájemné v místě obvyklém investovat do rekonstrukce (v rozsahu a místě po dohodě s pronajímatelem), a s ohledem na § 9 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších dodatků, zajistí údržbu majetku v nejnutnější míře. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 
do 31.12.2010 

Termín kontroly: leden 2009

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


29 h) Žádost o odkoupení nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objektů č.p. 1, č.p. 65 
a č.p. 110, vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Velichov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  899/10/08

- schvaluje zamítnutí žádosti Mgr. Michala Grubera, se sídlem Novobranská 14, 602 00  Brno, 
IČ 66246466, o odkoupení objektu č.p. 1 na st.p.č. 34/1, č.p. 65 na st.p.č. 34/2, č.p. 110 na st.p.č. 146, 
vč. st.p.č. 34/1, st.p.č. 34/2, st.p.č. 146, p.p.č. 43/1, p.p.č. 43/2, p.p.č. 51 a p.p.č. 52/2, vše v k.ú. Velichov

Termín kontroly:  leden 2009

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




