Usnesení z 13. jednání RKK dne 29.1.2009
29.1.2009		Strana 1 (celkem 33)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21


USNESENÍ

z 13. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 29. ledna 2009 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:30 do 10:40 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, Mgr. Borka, MUDr. Podzemská (do 8:55 hod.), Ing. Valjentová, PaedDr. Emler (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		p. Čermák, Ing. Bradáč
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Jitka Doležalová


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání


1.	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 29.1.2009		RK  55/01/09
  2.	Zmocnění vedoucího odboru investic a grantových schémat Karlovarského 	RK  56/01/09
	kraje k zastupování Karlovarského kraje ve věci přípravy a realizace 
	investičních akcí na nemovitém majetku kraje
  3.	Rozpočtové změny								RK  57/01/09
  4.	Ukončení projektu realizace informačního systému podpory jednání rady 		RK  58/01/09
a zastupitelstva
  5.	Návrh zřízení sociálního fondu							staženo
  6.	Návrh zřízení stipendijního fondu							staženo
  7.	Návrh zřízení fondu odměn KKN a.s.						staženo
  8.	Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz 		RK  59/01/09
	regionálního bezpečnostního portálu 
  9.	Vyjádření ke změně č. 14 Regionálního plánu Horní Franky – východ		RK  60/01/09
10.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 - návrh pravidel				RK  61/01/09
11.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras 		RK  62/01/09
	a stezek v roce 2009
12.	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic 			staženo
	Karlovarského kraje, a.s.
13.	Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2009 - poskytování 		RK  63/01/09
	žákovského jízdného s dopravcem ASIANA Transport, s.r.o.
14.	1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní 		RK  64/01/09
	dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“
15.	Ukončení smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní 		RK  65/01/09
	dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
	Karlovarského kraje
16.	Žádost dopravce Věra Havlovičová o prominutí smluvní pokuty			RK  66/01/09
17.	Návrh změny smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 		RK  67/01/09
	osobní dopravě
18.	Informace o přezkoumání námitek proti rozhodnutí zadavatele v rámci 		RK  68/01/09
	zadávacího řízení „II/213 	Rekonstrukce silnice –  průtah Skalná“
19.	Informace o přezkoumání námitek proti rozhodnutí zadavatele v rámci 		RK  69/01/09
	zadávacího řízení „III/21036 Modernizace silnice – opěrné zdi Oloví – Boučí“
20.	Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „II/181 Silniční 		RK  70/01/09
	obchvat Sokolov – Královské Poříčí“ spolufinancované z rozpočtu Státního 
	fondu dopravní infrastruktury
21.	Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů v roce 2008 při realizaci projektů 	RK  71/01/09
	na silnicích II. a III. třídy 	v Karlovarském kraji, spolufinancovaných 
	Evropskou unií
22.	Provozní plán KSÚS KK, p.o. na rok 2009					RK  72/01/09
23.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Zpráva o činnosti společnosti za rok 2007		RK  73/01/09
24.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv			RK  74/01/09
25.	Předběžné výsledky dotačního řízení MPSV pro poskytovatele sociálních 		RK  75/01/09
	služeb pro rok 2009 - snížení dotací
26.	Schválení Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy č. 266/2008				RK  76/01/09
27.	Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé 	RK  77/01/09
	na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě 
	chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy 
	katastrálního operátu
28.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část 		RK  78/01/09
	pozemkové parcely č. 442/1 v k.ú. Horní Ves u Třebeně
29.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK  79/01/09
s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku 
Karlovarského kraje
30.	Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce 		RK  80/01/09
za období od  01.07.2008 do 31.12.2008
31.	Souhlas s prodejem a ponecháním finančních prostředků z prodeje movitého	RK  81/01/09 
majetku příspěvkové organizaci – Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ 
v Nejdku
32.	Změna usnesení č. RK 300/04/08 - Smlouva o zřízení věcného břemene 		RK  82/01/09
k p.p.č. 527/1, 527/108, 664/8, k.ú. Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje 
ve prospěch České republiky - Hasičského záchranného sboru Karlovarského 
kraje, pro stavbu „Připojení HZS na síť ČD – Telematika K.Vary“
33.	Složení likvidační komise podle Pravidel pro nakládání s nepotřebným 		RK  83/01/09
a neupotřebitelným movitým majetkem kraje, spravovaným krajským úřadem
34.	Souhlas s  ponecháním finančních prostředků z prodeje pokáceného dřeva 		RK  84/01/09
příspěvkové organizaci – Střední průmyslové škole Ostrov
35.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 351/1, 		RK  85/01/09
k.ú. Olšová Vrata – letiště Karlovy Vary
36.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 162/12,		RK  86/01/09
k.ú. Odrava, ve prospěch Aloise Willandera 
37.	Souhlas s pokácením stromů na pozemkové parcele č. 396 a 394/1			RK  87/01/09
v k. ú. Rybáře – Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
38.	Výpůjčka nemovitostí - objektu č. p. 4 se souvisejícími pozemky, vše 		RK  88/01/09
k. ú. Mezirolí, včetně vnitřního vybavení Rodinnému dětskému domovu 
DUHA o.p.s. 
39.	Bezúplatné nabytí pozemků v areálu Gymnázia Cheb do vlastnictví 		RK  89/01/09
Karlovarského kraje – doplnění podmínek převodu a změna souvisejících 
usnesení 
40.	Veřejná zakázka na Pojištění majetku, odpovědnosti a cestovního pojištění 	RK  90/01/09
– vyhlášení vítěze výběrového řízení
41.	Schválení výsledku výběrového řízení – odmítnutí předložených nabídek 		RK  91/01/09
a následné zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 
„Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu vizuální prezentace 
Karlovarského kraje“
42.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK  92/01/09
	„Výběr zpracovatele DVD prezentace v rámci projektu Vizuální prezentace 
	Karlovarského kraje“
43.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výběr zpracovatele 		RK  93/01/09
	videoprezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení subjektů k obeslání výzvou
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Schválení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, 
		  schválení náhradníků
44.	Projekt Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila - Schválení 		RK  94/01/09
	mandátní smlouvy v souvislosti s realizací stavby Interaktivní galerie 
	č.p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9
45.	Pracovní tým určený ke zpracování koncepce zdravotnictví kraje			RK  95/01/09
46.	Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		RK  96/01/09
	nemocnice a.s.:
      - informace představenstva nemocnice o zvolené struktuře představenstva 
nemocnice, o VŘ na    personálního ředitele, o koncepci oboru patologie
	- schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a místopředsedy 
  představenstva
	- schválení dodatku k pracovní smlouvě generálního ředitele
	- odsouhlasení zástupců kraje ve výběrových řízeních nemocnice
47.	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 			RK   97/01/09
	u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
	zřizovaných Karlovarským krajem
48.	Odborná kvalifikace učitelů středních škol, jejichž činnost vykonávají 		RK   98/01/09
	příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem
49.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Univerzitě 	RK   99/01/09
	Karlově v Praze, Nakladatelství Karolinum
50.	Loga příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 		RK 100/01/09
	zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
51.	Změna zařazení do platové třídy ředitelky příspěvkové organizace Základní 	RK 101/01/09
	škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary
52.	Vyjádření Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí	RK 102/01/09
53.	Doplnění Krajské pracovní skupiny Karlovarského kraje pro výběr 		RK 103/01/09
	a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013
54.	Změna č. 11  Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje		RK 104/01/09
55a)	eGovernment v obcích – pravidla							RK 105/01/09
55b)	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky:		RK 106/01/09
	„Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor 
	propagačních materiálů Karlovarského kraje“
55c)	Změna Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje 		RK 107/01/09 
	pro rok 2009


55d)	Výpověď smlouvy o dílo pro obsahovou přípravu, grafickou úpravu, 		RK 108/01/09
	textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci informačního zpravodaje 
	pro občany Karlovarského kraje
55e) 	Smlouva o poskytování právních služeb						RK 109/01/09












       PaedDr. Josef Novotný v. r.			            Mgr. Jaroslav Borka  v. r.      
                      hejtman						ověřovatel
Karlovarského kraje



































A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-  Mgr. Jaroslava Borku
-  Ing. Petra Navrátila



B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 5 	Návrh zřízení sociálního fondu

bod č. 6 	Návrh zřízení stipendijního fondu

bod č. 7	Návrh zřízení fondu odměn KKN a. s.

bod č. 12 	Výkon působnosti valné hromady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.


Rozšíření programu o:

bod č.  55 a)	eGovernment v obcích – pravidla

bod č. 55 b) 	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vyhotovení 				fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů 					Karlovarského kraje“
 
bod č. 55 c)	Změna Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2009

bod č. 55 d) 	Výpověď smlouvy o dílo pro obsahovou přípravu, grafickou úpravu, textovou 
		a grafickou korekturu, tisk a distribuci informačního zpravodaje pro občany 				Karlovarského kraje

bod č. 55 e) 	Smlouva o poskytování právních služeb


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 29.1.2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 55/01/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 29.1.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí




2. Zmocnění vedoucího odboru investic a grantových schémat Karlovarského kraje k zastupování Karlovarského kraje ve věci přípravy a realizace investičních akcí na nemovitém majetku kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 56/01/09

- zmocňuje vedoucího odboru investic a grantových schémat Karlovarského kraje k zastupování Karlovarského kraje ve věci přípravy a realizace investičních akcí na nemovitém majetku kraje dle návrhu                  	
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 57/01/09

- schvaluje

Rozpočtovou změnu  č. 6/2009

- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  v celkové částce ±  26.219,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dětský domov Ostrov na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za období leden až červen 2008.

Rozpočtovou změnu č. 7/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením zavázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2009 v celkové výši 334.000,- Kč na financování dotačního titulu „Údržba a značení lyžařských tras“ (jednotlivé příspěvky jsou uvedeny v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 8/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 ve výši 1.000.000,- Kč do kapitoly Příspěvky cizím subjektům Krajského úřadu Karlovarského kraje na poskytnutí investičního  příspěvku  městu Luby na spolufinancování projektu výstavby kanalizace „Město Luby – kanalizace Růžový vrch, Luční 
a Zahradní ulice“, a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 335/12/08 ze dne 18.12.2008

Rozpočtovou změnu č. 9/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008  ve výši 4.000.000,-- Kč do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje v oblasti školství na zajištění výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění pro studenty v oborech automechanik, autoelektrikář a silniční doprava. 

Rozpočtovou změnu č. 10/2009

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 v celkové částce ± 516.200,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední průmyslovou školu Ostrov na zabezpečení výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty v oboru automechanik, autoelektrikář a silniční doprava. 

Rozpočtovou změnu č. 11/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje zapojením zavázaných prostředků z výsledku hospodaření za rok 2008 do rozpočtu odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2009 v celkové výši 297.500,- Kč na uhrazení „Aktualizace hlukové studie Karlovy Vary“ na základě smlouvy ev.č. VZ 113/2008

Rozpočtovou změnu č. 12/2009

- přesun  rozpočtových  prostředků  z Odboru  správních  agend  a  dozoru  Krajský  živnostenský úřad  do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
± 200.000,-- Kč z důvodu organizačních změn (převedení agendy BESIP)

Rozpočtovou změnu  č. 13/2009

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 566.065.000,-- 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, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 
14 dnů dočasné pracovní neschopnosti v období I. čtvrtletí 2009 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 346.600.000,-- Kč, soukromé školy v částce 19.600.000,-- Kč 
a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 199.865.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: 26.2.2009

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


4. Ukončení projektu realizace informačního systému podpory jednání rady a zastupitelstva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 58/01/09

- schvaluje ukončení projektu realizace informačního systému podpory jednání rady a zastupitelstva 

- ukládá  učinit veškeré právní kroky vedoucí k odstoupení od smlouvy o dílo č. 067/2006 uzavřené dne 3.5.2006 se společností CPE s.r.o, a k uzavření dohody o mimosoudnímu vyrovnání

- pověřuje majetkoprávní odbor vedením jednání a návrhu dohody o ukončení projektu se zástupci zhotovitele, firmou CPE
Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky
	         PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí  majetkoprávního odboru


5. Návrh zřízení sociálního fondu

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



6. Návrh zřízení stipendijního fondu

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


7. Návrh zřízení fondu odměn KKN a.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 59/01/09

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Asociaci „Záchranný kruh“ na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 550 000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení poskytnutí příspěvku Asociaci „Záchranný kruh“ na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 550 000,- Kč

- souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 550 000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 550 000,- Kč
Termín kontroly: 23.7.2009
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


9. Vyjádření ke změně č. 14 Regionálního plánu Horní Franky – východ

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 60/01/09

- projednala změnu č. 14 Regionálního plánu Horní Franky - východ a vydává toto vyjádření:

Věcná náplň změny je v souladu s připravovanou územně plánovací dokumentací kraje, kterou jsou Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje.
	Do 14. změny Regionálního plánu Horní Franky – východ, žádáme zvážit doplnění cíle: „Zvýšit kapacitu silnice B 303 v úseku státní hranice – dálnice A93 na čtyřpruhovou rychlostní komunikaci“. V rámci 14. změny Regionálního plánu Horní Franky – východ, dále doporučujeme zvážit doplnění údajů týkající se výstavby III. železničního koridoru (Praha – Plzeň – Cheb -hranice/SRN – Norimberk) na území SRN, s jejich návazností na výstavbu tohoto koridoru 
v ČR. 
	Informujeme Vás, že ve věci posuzování koncepcí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, které mohou mít závažný vliv na životní prostředí na území České republiky, je příslušným orgánem Ministerstvo životního prostředí České republiky.
 
- ukládá odboru regionálního rozvoje seznámit Regionální plánovací spolek Horní Franky – východ s tímto přijatým vyjádřením

Termín kontroly: 5.3.2009

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


10. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 - návrh pravidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 61/01/09

- souhlasí s předloženým návrhem Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Projekt Partnerství pro budoucnost 3“ pro rok 2009

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje předložený návrh Pravidel pro hodnocení žádostí 
a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Projekt Partnerství pro budoucnost 3“ pro rok 2009 ke schválení
Termín kontroly: 23.4.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

11. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 62/01/09

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras v Karlovarském kraji v roce 2009 ve výši 446 000,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras a stezek ve výši 446 000,- Kč
Termín kontroly:  2.4.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

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

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


13. Uzavření smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2009 - poskytování žákovského jízdného s dopravcem ASIANA Transport, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 63/01/09

- schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě - poskytování žákovského jízdného s dopravcem ASIANA Transport, s.r.o., dle návrhu
Termín kontroly: 5.3.2009
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


14. 1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 64/01/09

- schvaluje 1. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2009“ dle návrhu 

- schvaluje uzavření Dodatku č. 5  ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 5.3.2009

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


15. Ukončení smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 65/01/09

- souhlasí s ukončením Smlouvy ev.č. 123/2006 dohodou ke dni 31.12.2008 uzavřenou s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy ev.č. 123/2006, o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a.s., dle návrhu 
 
Termín kontroly: 5.3.2009	
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


16. Žádost dopravce Věra Havlovičová o prominutí smluvní pokuty

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 66/01/09

- schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 37.500,- Kč za neoprávněné použití prostředků dle článku VII. Zvláštního ujednání bodu 7. písmena cf) smlouvy ev.č.: 118/2006 dopravci Věra Havlovičová, dle návrhu
Termín kontroly: 19.3.2009
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


17. Návrh změny smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 67/01/09

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství jednat s dopravci, kteří v územním obvodu Karlovarského kraje zajišťují závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, o novém znění smlouvy

Termín kontroly: 23.4.2009
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


18. Informace o přezkoumání námitek proti rozhodnutí zadavatele v rámci zadávacího řízení „II/213 Rekonstrukce silnice –  průtah Skalná“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 68/01/09

- bere na vědomí informaci o přezkoumání námitek proti rozhodnutí zadavatele v rámci zadávacího řízení „II/213 Rekonstrukce silnice – průtah Skalná“ 
Termín kontroly: 26.2.2009

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


19. Informace o přezkoumání námitek proti rozhodnutí zadavatele v rámci zadávacího řízení „III/21036 Modernizace silnice – opěrné zdi Oloví – Boučí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 69/01/09

- bere na vědomí informaci o přezkoumání námitek proti rozhodnutí zadavatele v rámci zadávacího řízení „III/21036 Modernizace silnice – opěrné zdi Oloví - Boučí“ 

Termín kontroly: 26.2.2009

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


20. Schválení stanoviska k závěrečnému vyhodnocení akce „II/181 Silniční obchvat Sokolov – Královské Poříčí“ spolufinancované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 70/01/09

- schvaluje stanovisko k závěrečnému vyhodnocení jmenovité akce: „II/181 Silniční obchvat Sokolov – Královské Poříčí“ spolufinancované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v předloženém znění
Termín kontroly: 4.6.2009

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


21. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů v roce 2008 při realizaci projektů na silnicích 
II. a III. třídy v Karlovarském kraji, spolufinancovaných Evropskou unií

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 71/01/09

- bere na vědomí Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů v roce 2008 při realizaci projektů na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji spolufinancovaných Evropskou unií
Termín kontroly: leden 2010

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


22. Provozní plán KSÚS KK, p.o. na rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 72/01/09

- souhlasí s předloženým provozním plánem příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na rok 2009 s celkovými předpokládanými zdroji ve výši 1 489 889 tis. Kč

- schvaluje způsob a dobu účetního odepisování majetku tak, jak je předloženo v Odpisovém plánu KSÚS KK, p.o. na rok 2009 (sloupec 3 a 4). Propočet ročních účetních odpisů činí 86 053 tis. Kč.

- schvaluje předložený rozpočet výnosů a nákladů KSÚS KK, p.o. na rok  2009 ve výši 463 442 tis. Kč

- schvaluje předložený plán tvorby a použití fondů a ostatních peněžních operací KSÚS KK, p.o. na rok 2009

- stanovuje hodnotu závazného ukazatele „Limit prostředků na platy na rok 2009“ ve výši 11,2 mil. Kč

- schvaluje předložený plán čerpání investičního fondu pro rok 2009 ve výši 1 173 475 tis. Kč
Termín kontroly:   5.3.2009

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


23. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Zpráva o činnosti společnosti za rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 73/01/09

- bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za rok 2007
Termín kontroly:  26.2.2009
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


24. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 74/01/09

- souhlasí s uzavřením smluv o podnájmu nebytových prostor mezi společností Letiště Karlovy Vary s.r.o.,  společností T.G., a.s. a společností České aerolinie a.s. dle návrhu
Termín kontroly:  26.2.2009
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


25. Předběžné výsledky dotačního řízení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2009 - snížení 	dotací

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 75/01/09

- bere na vědomí předběžné výsledky dotačního řízení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2009
Termín kontroly: 5.3.2009
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


26. Schválení Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy č. 266/2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 76/01/09

- schvaluje Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy č. 266/2008 pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy č. 266/2008 pro projekt „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012“

Termín kontroly: 4.6.2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
	        Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského    	        kraje, p.o.


27. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 77/01/09

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

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

28. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 442/1 v k.ú. Horní Ves u Třebeně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 78/01/09

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 442/1 o výměře 43 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 105-596/2008 z původní pozemkové parcely č. 442/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 442/3 v k.ú. Horní Ves u Třebeně a obci Třebeň, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Leonhardem Reinhardtem, trvale bytem Josef Greiner/7, Dinkesbühl a Květoslavou Reinhardtovou, trvale bytem Třebeň – Horní Ves 11, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 151,16 Kč/m2, tj. 6.500,- Kč + 1.926,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.927,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 12.853,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 2.3.2009 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Reinhardtových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

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

Termín kontroly:  7.5.2009

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

29. 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 79/01/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 648/1 v k.ú. Františkovy Lázně, silnice č. III/21325 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1043, 749-5913/2007 ze dne 12.12.2007 (umístění inženýrských sítí – rekonstrukce NTL plynovodů), a to za celkovou jednorázovou úhradu 4.641,- 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 silničním pozemkům p.č. 585/1 a PK 2224 v k.ú. Loket, silnice 
č. II/209 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1038-1392/2007 ze dne 24.7.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel 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

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 386, č. 399/1 a 399/2 v k.ú. Slatina 
u Františkových Lázní,  silnice č. III/21324 a č. III/21327 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 204-2596/98 ze dne 13.8.1998 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 171.360,- Kč dle platných předpisů jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí pro rok 1997 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.č. 3514/1, č. 3522/1, č. 3571/1, č. 3571/19 a č. 3853 v k.ú. Aš, silnice č. II/217 a č. III/21318 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 2828-1025/2006 ze dne 30.3.2007 (umístění inženýrských sítí – stavba NTP - Aš), a to za celkovou jednorázovou úhradu 28.700,- Kč + DPH 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. 6628/1 v k.ú. Kraslice, silnice č. II/218 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 1542-1685/2005 ze dne 7.11.2005  (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 11.700,- 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 silničním pozemkům p.č. 6766/1 a č. 6529/1 v k.ú. Kraslice, silnice č. II/210 a č. III/21045 ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu    
č. 1607-1685/2006  ze dne 26.1.2007 (umístění inženýrských sítí – plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 88.893,- 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. 3571/1 v k.ú. Aš, silnice               
č. II/217 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 2908-269/07 ze dne 14.11.2007  (umístění inženýrských sítí – kabel 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

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 730 v k.ú. Horní Pelhřimov, silnice 
č. III/2142  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 156-523/2007 ze dne 1.10.2007 (umístění inženýrských sítí – přípojka kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 5.500,- Kč + DPH 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. 2839/6 v k.ú. Teplá, silnice          
č. II/210  ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 725-160/2003 ze dne 20.10.2003 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
1.600,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 231/04/02 ze dne 18.4.2002

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1471/1 v k.ú. Stará Role, silnice    
č. II/220  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1612-27/2007 ze dne 25.9.2007 (umístění inženýrských sítí – kabel 1 kV), a to za celkovou jednorázovou úhradu 5.000,- 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. 3130/1 v k.ú. Nejdek, silnice        
č. II/219  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1418-63/2008 ze dne 26.11.2008 (umístění inženýrských sítí – zemní kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 2.250,- Kč + DPH 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. 651/1 v k.ú. Lesík, silnice              
č. III/21041  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 185-115/2007 ze dne 2.10.2007 (umístění inženýrských sítí – venkovní vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč + DPH 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. 1005/4 v k.ú. Rybáře, silnice              
č. II/222  ve prospěch paní Petry Solařové dle geometrického plánu č. 1246-211/2008 ze dne 30.10.2008  (umístění inženýrských sítí – přípojka vodovodu a kanalizace), 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. 1008 v k.ú. Tisová u Kraslic, silnice 
č. III/21046  ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 114-5927/2007 ze dne 19.4.2007 (umístění inženýrských sítí – venkovní vedení NN a betonový sloup), a to za celkovou jednorázovou úhradu 900,- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne  20.1.2005 a dle vyhl. MF ČR č. 640/2004, Sb., kterou se mění vyhl. č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1734/2 v k.ú. Skalná, silnice          
č. III/21310  ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 674-5029/2003 ze dne 21.2.2003  (umístění inženýrských sítí – kabelový rozvod SKAO), a to za celkovou jednorázovou úhradu 1.940,- 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. 710 v k.ú. Podhrad, silnice           
č. III/2148  ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 615-2289/1999 ze dne 17.9.1999 (umístění inženýrských sítí – STL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
16.127,- Kč dle platných předpisů jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí pro rok 1998

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1719 v k.ú. Krásná, silnice           
č. III/2161  ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 553-409/2007 ze dne 11.9.2007 (umístění inženýrských sítí – VTL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne  5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 553 v k.ú. Mýtinka u Poustky, silnice 
č. III/02114  ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 91-409/2007 ze dne 12.9.2007 (umístění inženýrských sítí – VTL plynovod), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne  5.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 1693/1 v k.ú. Hazlov, silnice        
č. II/213  ve prospěch společnosti ZČP Net, s.r.o., dle geometrického plánu č. 580-2718/2007 ze dne 12.10.2007 (umístění inženýrských sítí – STL 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:  7.5.2009

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


30. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od  01.07.2008 do 31.12.2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 80/01/09

- bere na vědomí informaci o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce uzavřených                       za období od 01.07.2008 do 31.12.2008 na základě působnosti majetkoprávního odboru dle předloženého návrhu

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


31. Souhlas s prodejem a ponecháním finančních prostředků z prodeje movitého majetku příspěvkové organizaci – Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 81/01/09

- schvaluje prodej movitého majetku – osobního automobilu KIA PRIDE V3M pod registrační značkou KVB 11-17, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, jako prodávajícím na jedné straně a právnickou osobou Auto MUDRA s.r.o., jako vykupujícím na straně druhé, za cenu 16.220,- Kč, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků ve výši 15.000,- Kč, získaných prodejem (po odečtení poplatků souvisejících s prodejem), příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ 
v Nejdku

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


32. Změna usnesení č. RK 300/04/08 - Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1, 527/108, 664/8, k.ú. Dvory ve vlastnictví Karlovarského kraje ve prospěch České republiky - Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, pro stavbu „Připojení HZS na síť ČD – Telematika K.Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 82/01/09

- mění usnesení č. RK 300/04/08 ze dne 24.4.2008 ve znění:

Původní znění usnesení:

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 527/1, 527/102, 527/40, 664/8, k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary. Parcely jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na těchto je provedena přípojka optické kabelové trasy, tj. stavba „Připojení HZS na síť ČD –Telematika K. Vary“. Smlouva bude uzavřena mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje zastoupená společností ČD Telematika, a.s. (jako stranou oprávněnou). Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 53.815,- Kč.

	- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k  p.p.č. 	527/1, 527/102, 527/40, 664/8, k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary.

Nové znění usnesení:

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1, 527/108, 664/8, k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary, ve prospěch České republiky - Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Na uvedených parcelách je provedena přípojka optické kabelové trasy, tj. stavba „Připojení HZS na síť ČD – Telematika K. Vary“. Smlouva bude uzavřena mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje zastoupená společností ČD Telematika, a.s.  (jako stranou oprávněnou). Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 53.815,- Kč.

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/1, 527/108, 664/8, k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary

Termín kontroly:  23.4.2009

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

33. Složení likvidační komise podle Pravidel pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným movitým majetkem kraje, spravovaným krajským úřadem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 83/01/09

- odvolává členy likvidační komise, která byla poradním orgánem rady kraje pro rozhodování 
o nepotřebném a neupotřebitelném majetku kraje: 
Mgr. Ellen Volavkovou
RNDr. Petra Horkého
Ing. Antonína Dingu
Xenii Heichlovou
Ing. Radka Havlana

- jmenuje složení likvidační komise, jako svůj poradní orgán pro rozhodování o nepotřebnosti 
a neupotřebitelnosti movitého majetku kraje, spravovaného krajským úřadem, z těchto členů:
Mgr. Jaroslav Borka
Ing. Jaroslav  Bradáč
Ing. Marie Tomsová
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
Ing. Radek Havlan

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


34. Souhlas s  ponecháním finančních prostředků z prodeje pokáceného dřeva příspěvkové organizaci – Střední průmyslové škole Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 84/01/09

- souhlasí s ponecháním finančních prostředků ve výši 6.300,- Kč, získaných prodejem pokáceného dřeva příspěvkové organizaci Střední průmyslové škole Ostrov

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru majetkoprávního
35. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 351/1, k.ú. Olšová Vrata – letiště Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 85/01/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 351/1, k.ú. Olšová Vrata ve prospěch společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pro umístění části trasy optického kabelu pro potřebu Řízení letového provozu ČR s.p., a to za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností Telefónica 02 Czech Republic,a.s. (jako stranou oprávněnou)

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
k  p.p.č. 351/1, k.ú. Olšová Vrata

Termín kontroly:  23.4.2009 

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


36. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 162/12, k.ú. Odrava, ve prospěch Aloise Willandera 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 86/01/09

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 162/12, k.ú. Odrava, ve prospěch Aloise Willandera, na které bude umístěna část plynové přípojky pro plynofikaci areálu – Koupelny SIKO, a to za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena znaleckým posudkem

- souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a p. Aloisem Willanderem (jako stranou oprávněnou)

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
k  p.p.č. 162/12, k.ú. Odrava

Termín kontroly:  23.4.2009 

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


37. Souhlas s pokácením stromů na pozemkové parcele č. 396 a 394/1 v k. ú. Rybáře – Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 87/01/09

- souhlasí s pokácením 6 ks stromů – 3 břízy, 1 javor na pozemkové parcele č. 396 a l ořešák a 1 pajasan žláznatý na pozemkové parcele 394/1, v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary



- ukládá Majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, o povolení kácení 6 ks stromů na p. p. č. 396 a 394/1, k.ú. Rybáře
Termín kontroly: 23.4.2009

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


38. Výpůjčka nemovitostí - objektu č. p. 4 se souvisejícími pozemky, vše k. ú. Mezirolí, včetně vnitřního vybavení Rodinnému dětskému domovu DUHA o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 88/01/09

- schvaluje výpůjčku objektu č. p. 4 se souvisejícími pozemky, vše k. ú. Mezirolí, včetně vnitřního vybavení dětského domova, Rodinnému dětskému domovu DUHA o.p.s., na dobu určitou, formou smlouvy o výpůjčce mezi Dětským domovem Ostrov, příspěvkovou organizací, se sídlem Dukelských hrdinů 610, 363 01  Ostrov, IČ 63 55 36 60 (jako „půjčitelem“) a Rodinným dětským domovem DUHA o.p.s., se sídlem Mezirolí 4, 362 25  Nová Rolem (jako „vypůjčitelem“)
Termín kontroly: 23.4.2009

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


39. Bezúplatné nabytí pozemků v areálu Gymnázia Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje – doplnění podmínek převodu a změna souvisejících usnesení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 89/01/09

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.č. st. 6594/4 o výměře 279 m2, pozemku p.č. 171/9 o výměře 293 m2, pozemku p.č. 171/8 o výměře 14 m2, pozemku p.č. 171/10 o výměře 1538 m2, pozemku p.č. 171/15 o výměře 33 m2, pozemku p.č. st. 6594/2 o výměře 259 m2, pozemku p.č. 171/11 o výměře153 m2, formou smlouvy o bezúplatném převodu mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (jako převodcem na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako nabyvatelem na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zavazující podmínky převodu, které budou součástí smlouvy o bezúplatném převodu:

- nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům výuky a sportovního využití žáků Gymnázia Cheb, nepoužívat nemovitosti ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám, nezcizit je, to vše po dobu 10-ti let od účinnosti této smlouvy

- za každé porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle tehdy platných cenových předpisů.


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí: 

- pozemku p.č. st. 2427/1 o výměře 201 m2
- pozemku p.č. st. 2427/2 o výměře 9 m2
- pozemku p.č. st. 6572 o výměře 121 m2
- pozemku p.č. st. 6594/1 o výměře 4350 m2 
- pozemku p.č. st. 6594/3 o výměře 6 m2
- pozemku p.č. st. 6994 o výměře 154 m2
- pozemku p.č. 171/1 o výměře 5063 m2
- pozemku p.č. 171/2 o výměře 142 m2
- pozemku p.č 171/3  o výměře 118 m2
- pozemku p.č. 171/4 o výměře 2 m2
- pozemku p.č. 171/5 o výměře 551 m2
- pozemku p.č. 171/6 o výměře 265 m2
- pozemku p.č. 171/7 o výměře 69 m2
- pozemku p.č. 171/12 o výměře 63 m2
- pozemku p.č. 171/13 o výměře 53 m2
- pozemku p.č. 171/14 o výměře 208 m2
- pozemku p.č. 2182/6 o výměře 548 m2
- pozemku p.č. 2182/16 o výměře 395 m2
- pozemku p.č. 2182/17 o výměře 276 m2
- pozemku p.č. 169/1 o výměře 32 m2
- pozemku p.č. 2700 o výměře 30 m2

formou darovací smlouvy mezi Městem Cheb (jako dárcem na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací (jako obdarovaným na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města Cheb do majetku Karlovarského kraje
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

- zrušuje usnesení č. RK 537/07/04 ze dne 15. 7. 2004 ve znění:

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí st.p.č. 2427/1 o výměře 201 m2, st.p.č. 6594/1 o výměře 4.350 m2, p.p.č. 2182/6 o výměře 1.155 m2, p.p.č. 171/1 o výměře 5.063 m2, p.p.č. 171/2 o výměře 142 m2, p.p.č. 171/3 o výměře 118 m2, p.p.č. 171/4 o výměře 2 m2, p.p.č. 171/5 o výměře 551 m2, p.p.č. 171/6 o výměře 236 m2, p.p.č. 171/7 o výměře 69 m2, p.p.č. 171/12 o výměře 63 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího 14, 350 20  Cheb, IČ 00 25 39 79, zastoupeným starostou MUDr. Janem Svobodou (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné pozemky z vlastnictví Města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí st.p.č. 6594/2 o výměře 259 m2, st.p.č. 6594/3 o výměře 6 m2, st.p.č. 6594/4 o výměře 279 m2, p.p.č. 171/8 o výměře 14 m2, p.p.č. 171/9 o výměře 2936 m2, p.p.č. 171/10 o výměře 1.538 m2, p.p.č. 171/11 o výměře 153 m2, p.p.č. 171/13 o výměře 53 m2, p.p.č. 171/14 o výměře 208 m2, p.p.č. 171/15 o výměře 33 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územním pracovištěm Plzeň, odbor Odloučené pracoviště Cheb, se sídlem Obrněné brigády 30, 350 11 Cheb (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné pozemky z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v souladu s § 27, odst. 2, písm. e), zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předat st.p.č. 2427/1 o výměře 201 m2, st.p.č. 6594/1 o výměře 4.350 m2, p.p.č. 2182/6 o výměře 1.155 m2, p.p.č. 171/1 o výměře 5.063 m2, p.p.č. 171/2 o výměře 142 m2, p.p.č. 171/3 o výměře 118 m2, p.p.č. 171/4 o výměře 2 m2, p.p.č. 171/5 o výměře 551 m2, p.p.č. 171/6 o výměře 236 m2, p.p.č. 171/7 o výměře 69 m2, p.p.č. 171/12 
o výměře 63 m2, st.p.č. 6594/2 o výměře 259 m2, st.p.č. 6594/3 o výměře 6 m2, st.p.č. 6594/4 
o výměře 279 m2, p.p.č. 171/8 o výměře 14 m2, p.p.č. 171/9 o výměře 2936 m2, p.p.č. 171/10 
o výměře 1.538 m2, p.p.č. 171/11 o výměře 153 m2, p.p.č. 171/13 o výměře 53 m2, p.p.č. 171/14 
o výměře 208 m2, p.p.č. 171/15 o výměře 33 m2, vše v k.ú. a obci Chebe do správy příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem – Gymnázium, Cheb, se sídlem Nerudova 7, 350 40  Cheb, IČ 47 72 33 86

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16. 9. 2004 ve znění:

- schvaluje bezúplatné nabytí st.p.č. 2427/1 o výměře 201 m2, st.p.č. 6594/1 o výměře 4.350 m2, p.p.č. 2182/6 o výměře 1.155 m2, p.p.č. 171/1 o výměře 5.063 m2, p.p.č. 171/2 o výměře 142 m2, p.p.č. 171/3 o výměře 118 m2, p.p.č. 171/4 o výměře 2 m2, p.p.č. 171/5 o výměře 551 m2, p.p.č. 171/6 o výměře 236 m2, p.p.č. 171/7 o výměře 69 m2, p.p.č. 171/12 o výměře 63 m2, vše v k.ú. 
a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího 14, 350 20  Cheb, IČ 00 25 39 79, zastoupeným starostou MUDr. Janem Svobodou (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné pozemky z vlastnictví Města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje.

- schvaluje bezúplatné nabytí st.p.č. 6594/2 o výměře 259 m2, st.p.č. 6594/3 o výměře 6 m2, st.p.č. 6594/4 o výměře 279 m2, p.p.č. 171/8 o výměře 14 m2, p.p.č. 171/9 o výměře 2936 m2, p.p.č. 171/10 o výměře 1.538 m2, p.p.č. 171/11 o výměře 153 m2, p.p.č. 171/13 o výměře 53 m2, p.p.č. 171/14 
o výměře 208 m2, p.p.č. 171/15 o výměře 33 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územním pracovištěm Plzeň, odbor Odloučené pracoviště Cheb, se sídlem Obrněné brigády 30, 350 11  Cheb (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné pozemky z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Karlovarského kraje.

- souhlasí v souladu s § 27, odst. 2, písm. e), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s předáním st.p.č. 2427/1 o výměře 201 m2, st.p.č. 6594/1 o výměře 4.350 m2, p.p.č. 2182/6 o výměře 1.155 m2, p.p.č. 171/1 o výměře 5.063 m2, p.p.č. 171/2 o výměře 142 m2, p.p.č. 171/3 o výměře 118 m2, p.p.č. 171/4 o výměře 2 m2, p.p.č. 171/5 o výměře 551 m2, p.p.č. 171/6 o výměře 236 m2, p.p.č. 171/7 o výměře 69 m2, p.p.č. 171/12 o výměře 63 m2, st.p.č. 6594/2 
o výměře 259 m2, st.p.č. 6594/3 o výměře 6 m2, st.p.č. 6594/4 o výměře 279 m2, p.p.č. 171/8 
o výměře 14 m2, p.p.č. 171/9 o výměře 2936 m2, p.p.č. 171/10 o výměře 1.538 m2, p.p.č. 171/11 
o výměře 153 m2, p.p.č. 171/13 o výměře 53 m2, p.p.č. 171/14 o výměře 208 m2, p.p.č. 171/15 
o výměře 33 m2, vše v k.ú. a obci Cheb do správy příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem – Gymnázium, Cheb, se sídlem Nerudova 7, 350 40  Cheb, IČ 47 72 33 86.

- zrušuje usnesení č. RK 146/03/07 ze dne 1.3.2007 ve znění:

-   zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 537/07/04 ze dne 15. 7. 2004 ve znění:

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí p.p.č. 2182/6 o výměře 1.155 m2, p.p.č. 171/1 o výměře 5.063 m2, p.p.č. 171/2 o výměře 142 m2, p.p.č. 171/3 o výměře 118 m2, p.p.č. 171/6 o výměře 236 m2.

       Zbývající část usnesení č. RK 537/07/04 ze dne 15. 7. 2004 se nemění.
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit dále uvedenou část usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16. 9. 2004 ve znění:

- Schvaluje bezúplatné nabytí p.p.č. 2182/6 o výměře 1.155 m2, p.p.č. 171/1 o výměře 5.063 m2, p.p.č. 171/2 o výměře 142 m2, p.p.č. 171/3 o výměře 118 m2, p.p.č. 171/6 o výměře 236 m2.

       Zbývající část usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16. 9. 2004 se nemění.

- schvaluje doplnění usnesení č. RK 537/07/04 ze dne 15. 7. 2004 ve znění:

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části p.p.č. 171/1 
o výměře 4.679 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3174-3179/2004 ze dne 
23. 12. 2004 z původní p.p.č. 171/1 o celkové výměře 5.063 m2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 171/1.


	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části p.p.č. 171/6 díl „c“ o výměře 27 m2, části p.p.č. 171/6 díl „e“ o výměře 2 m2, části p.p.č. 2182/6 díl „j“ o výměře 212 m2, části p.p.č. 2448 díl „f“ o výměře 30 m2, části p.p.č. 2448 díl „g“ o výměře 5 m2, která byly odděleny stejným geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 171/6 o celkové výměře 236 m2, z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a z původní p.p.č. 2448 o celkové výměře 3.200 m2 a označeny novým parcelním číslem jako p.p.č. 2182/15 
o celkové výměře 276 m2.


	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části p.p.č. 2182/6 
o výměře 548 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 
21. 12. 2004 z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 2182/6.


	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části p.p.č. 2182/6 
o výměře 395 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 
21. 12. 2004 z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2182/14.


	doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje doplnění usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 
16. 9. 2004 ve znění:


	Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 171/1 o výměře 4.679 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3174-3179/2004 ze dne 23. 12. 2004 z původní p.p.č. 171/1 o celkové výměře 5.063 m2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 171/1.


	Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 171/6 díl „c“ o výměře 27 m2, části p.p.č. 171/6 díl „e“ 
o výměře 2 m2, části p.p.č. 2182/6 díl „j“ o výměře 212 m2, části p.p.č. 2448 díl „f“ o výměře 30 m2, části p.p.č. 2448 díl „g“ o výměře 5 m2, která byly odděleny stejným geometrickým plánem
č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 171/6 o celkové výměře 236 m2, z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a z původní p.p.č. 2448 o celkové výměře 3.200 m2 a označeny novým parcelním číslem jako p.p.č. 2182/15 o celkové výměře 276 m2.


	Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 2182/6 o výměře 548 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 2182/6.


	Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 2182/6 o výměře 395 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2182/14.


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 54/03/07 ze dne 15.3.2007 ve znění:

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16. 9. 2004 ve znění:

- Schvaluje bezúplatné nabytí p.p.č. 2182/6 o výměře 1.155 m2, p.p.č. 171/1 o výměře 5.063 m2, p.p.č. 171/2 o výměře 142 m2, p.p.č. 171/3 o výměře 118 m2, p.p.č. 171/6 o výměře 236 m2.

       Zbývající část usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16. 9. 2004 se nemění.

- schvaluje doplnění usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16. 9. 2004 ve znění:

- Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 171/1 o výměře 4.679 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3174-3179/2004 ze dne 23. 12. 2004 z původní p.p.č. 171/1 o celkové výměře 5.063 m2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 171/1.

- Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 171/6 díl „c“ o výměře 27 m2, části p.p.č. 171/6 díl „e“ 
o výměře 2 m2, části p.p.č. 2182/6 díl „j“ o výměře 212 m2, části p.p.č. 2448 díl „f“ o výměře 30 m2, části p.p.č. 2448 díl „g“ o výměře 5 m2, která byly odděleny stejným geometrickým plánem 
č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 171/6 o celkové výměře 236 m2, z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a z původní p.p.č. 2448 o celkové výměře 3.200 m2 a označeny novým parcelním číslem jako p.p.č. 2182/15 o celkové výměře 276 m2.

- Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 2182/6 o výměře 548 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 2182/6.

- Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 2182/6 o výměře 395 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2182/14.

Termín kontroly:  8.10.2009

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace


40. Veřejná zakázka na Pojištění majetku, odpovědnosti a cestovního pojištění – vyhlášení vítěze výběrového řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 90/01/09

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací“ jako nejvýhodnější nabídku uchazeče České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, s nabídkovou cenou ve výši 15.379.978,-- Kč za jeden rok, 61.519.912,-- Kč za čtyři roky, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 2.4.2009

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


41. Schválení výsledku výběrového řízení – odmítnutí předložených nabídek a následné zrušení zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu vizuální prezentace Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 91/01/09

- schvaluje zrušení výběrového řízení na zhotovitele zakázky „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu vizuální prezentace Karlovarského kraje“
Termín kontroly: 19.3.2009

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
	        a cestovního ruchu


42. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Výběr zpracovatele DVD prezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 92/01/09

- schvaluje vyloučení uchazeče Volwocom s.r.o. z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výběr zpracovatele DVD prezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Výběr zpracovatele DVD prezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče VECTRIS Rožnov s.r.o. s nabídkovou cenou 774000,- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže VECTRIS Rožnov s.r.o. s nabídkovou cenou 774000,- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže VECTRIS Rožnov s.r.o. s nabídkovou cenou 774000,- Kč včetně DPH  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 5.3.2009

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
	        a cestovního ruchu


43. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
		- Schválení formy zadávacího řízení
		- Schválení subjektů k obeslání výzvou
		- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
		- Schválení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, schválení náhradníků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 93/01/09

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku 

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výběr zpracovatele videoprezentace v rámci projektu Vizuální prezentace Karlovarského kraje“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a jejich náhradníky:
- člen:  Ing. Radka Maglia		- náhradník: Petr Židlický
- člen:  Mgr. Veronika Hálová	- náhradník: Ing. Elena Hávová
- člen:  Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jaroslav Votík

- jmenuje členy do hodnotící komise a jejich náhradníky:
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Ing. Jaroslav Bradáč
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Miloslav Čermák 		- náhradník: Ing. Luboš Orálek
- člen: PaedDr. Vratislav Emler	- náhradník: MUDr. Berenika Podzemská
- člen: Jan Prudík			- náhradník: Jana Spirová
Termín kontroly: 19.3.2009

Zodpovídá:  Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího Odboru kultury, památkové péče, lázeňství 	 	         a cestovního ruchu

44. Projekt Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila - Schválení mandátní smlouvy v souvislosti s realizací stavby Interaktivní galerie č.p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 94/01/09

- schvaluje Mandátní smlouvu v souvislosti s realizací stavby Interaktivní galerie č.p. 1196 - Becherova vila, Krále Jiřího 9
                                                                             
- pověřuje hejtmana podpisem Mandátní smlouvy v souvislosti s realizací stavby Interaktivní galerie 
č.p. 1196 - Becherova vila
Termín kontroly: 25.6.2009 

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


45. Pracovní tým určený ke zpracování koncepce zdravotnictví kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 95/01/09

- schvaluje rozšíření pracovního týmu, určeného ke zpracování koncepce zdravotnictví kraje, o dva nové členy dle návrhu
 
- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zajistit úkoly spojené se schválením výše uvedeného usnesení
Termín kontroly: 5.3.2009
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


46. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.:
      - informace představenstva nemocnice o zvolené struktuře představenstva nemocnice, o VŘ na    personálního ředitele, o koncepci oboru patologie
	- schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a místopředsedy představenstva
	- schválení dodatku k pracovní smlouvě generálního ředitele
	- odsouhlasení zástupců kraje ve výběrových řízeních nemocnice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 96/01/09

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

- bere na vědomí informaci představenstva Karlovarské krajské nemocnice o jmenování 
Mgr. Jiřího Fojtíka předsedou představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. a o jmenování 
Ing. Vilibalda Knoba místopředsedou Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na personálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- bere na vědomí rozhodnutí představenstva o pozastavení dalších jednání ve věci koncepce oboru patologie ve společnosti, a to až do doby schválení zdravotní koncepce Karlovarského kraje

- schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 
a MUDr. Václavem Larvou, členem představenstva, dle návrhu

- schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí 
Ing. Vilibaldem  Knobem, místopředsedou představenstva, dle návrhu 

- schvaluje dodatek č. 1 k pracovní smlouvě generálního ředitele Mgr. Jiřího Fojtíka, dle návrhu

- souhlasí s návrhem představenstva nemocnice na zvýšení průkaznosti a kontroly nad výběrovými řízeními konanými Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a schvaluje postup, aby v případě dodávek materiálů, služeb nebo provedení stavebních prací nad 1 milión Kč byla komise pro otevírání obálek 
a komise pro posouzení a hodnocení nabídek tvořena z jedné třetiny zástupci určenými Karlovarským krajem 

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře
Zodpovídá: představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.



47. Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  97/01/09

- schvaluje s účinností od 1. září 2010 nový obor vzdělání 53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 90 studentů ve vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, za podmínky, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky udělí tomuto vzdělávacímu programu akreditaci

- schvaluje s účinností od 1. března 2009 změnu nejvyššího povoleného počtu lůžek domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, ze 792 na 590

- schvaluje zápis změny ve jméně a adrese bydliště ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role do rejstříku škol a školských zařízení

- schvaluje s účinností od 1. března 2009 u dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary, nové místo, kde se uskutečňují školské služby na adrese Závodu míru 171/62, 360 17  Karlovy Vary

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostmi zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
Termín kontroly: červen 2010

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


48. Odborná kvalifikace učitelů středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 98/01/09

- bere na vědomí informaci o stavu odborné kvalifikace učitelů středních škol, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem, k 30. září 2008   

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací o tomto usnesení, nadále sledovat vývoj v  oblasti odborné kvalifikace učitelů středních škol a předložit radě kraje další informaci dle stavu k 30. září 2009  

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací i nadále pokračovat v přijímání takových opatření v personální oblasti, která by vedla ke snížení počtu nekvalifikovaných učitelů 

Termín kontroly:  leden 2010  

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


49. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Univerzitě Karlově v Praze, Nakladatelství Karolinum

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 99/01/09

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 50.000,- Kč Univerzitě Karlově, Nakladatelství Karolinum na částečné pokrytí výdajů souvisejících s vydáním publikace Ladislav Špišák a kolektiv: „Klinická balneologie“

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

Termín kontroly: 3.12.2009
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


50. Loga příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 100/01/09

- bere na vědomí  informaci o stavu ve využívání jednotných log příspěvkovými organizacemi vykonávajícími činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

- souhlasí, aby ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem rozhodli, jaké logo, případně loga budou v činnosti organizace užívána 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkových organizací o tomto usnesení 

Termín kontroly:  26.2.2009   

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


51. Změna zařazení do platové třídy ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 101/01/09

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při nemocnici Karlovy Vary s účinností od 1. února 2009 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou zařazení ředitelky příspěvkové organizace do platové třídy
Termín kontroly: 2.4.2009

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


52. Vyjádření Karlovarského kraje v procesu posuzování vlivů na životní prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 102/01/09

- zrušuje usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 32/01/05

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jaroslava Bradáče, odpovídajícího za oblast životního prostředí a zemědělství, aby se v procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vyjadřoval za Karlovarský kraj v případě těchto záměrů  dle přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí:

Kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení)
	1.2-1.3	odběry vody

1.5-1.7	ČOV, vodohospodářské úpravy, chov  zvířat
3.6		nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce od 15 km
3.7		dálkové produktovody plynu, ropy, páry a dalších látek
4.1-4.3	výroba a úprava kovů
7.4		výroba farmaceutických produktů
7.7		skladování ropy a ropných a chemických produktů
9.1		železniční dráhy delší než 1 km
9.5		vodní cesty včetně jezů

Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
	1.1-1.9	odlesnění, úpravy pozemků a toků, rybníky, odběr vody, ČOV do 100 000 EO, kanalizace

3.1	zařízení ke spalování paliv
3.3-3.4	vodní elektrárny
3.6-3.9	vedení elektrické energie, produktovody, zásobníky plynu a fosilních paliv
4.1-4.3	provozy na zpracování a úpravu kovů, lakovny, strojírenská a elektrotechnická výroba
5.1-5.3	impregnace a zpracování dřeva, výroba nábytku
5.4	textilní úpravny nebo barvírny
5.6	polygrafické provozy
6.1-6.2	výroba keramických a stavebních hmot
7.2-7.5	výroba mýdel, detergentů, nátěrových hmot, ostatní chemické výroby, skladování ropy 
a ostatních chemických látek
8.1-8.2	výroba nealkoholických nápojů, pivovary
8.9-8.10	balírny a konzervárny, výroba cukrovinek a sirupů
9.3-9.4	stavby tramvajových a lanových drah, vodní cesty
10.1	zařízení k nakládání s odpady
10.3	odkaliště
10.4-10.13	skladování chemických látek, železného šrotu, skladové areály, parkoviště, sjezdovky, vleky, sportovní, rekreační a hotelové komplexy, kempy, tematické areály

U ostatních záměrů se za Karlovarský kraj bude vyjadřovat Rada Karlovarského  kraje ve všech fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Termín kontroly: 25.6.2009
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



53. Doplnění Krajské pracovní skupiny Karlovarského kraje pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 103/01/09

- jmenuje Ing. Jaroslava Bradáče členem a předsedou Krajské pracovní skupiny Karlovarského kraje pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí a zároveň odvolává z této funkce Ing. Luboše Orálka

- ukládá Ing. Marii Tomsové, vedoucí odboru kanceláře ředitele úřadu o zajištění tohoto usnesení po technické stránce

Termín kontroly: 26.2.2009
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


54. Změna č. 11  Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 104/01/09

- souhlasí se změnou č. 11 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 11 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ke schválení
Termín kontroly: 25.6.2009
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

55 a) eGovernment v obcích – pravidla

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 105/01/09

- souhlasí s předloženými Pravidly pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen pravidla) v rámci dotačního programu „eGovernment v obcích“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen pravidla) v rámci dotačního programu „eGovernment v obcích“	
Termín kontroly:  2.4.2009 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 





55 b) Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 106/01/09

- schvaluje vyloučení uchazeče - Jan Jonák
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ z důvodu nepodepsání návrhu smlouvy dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje vyloučení uchazeče - Stanislav Kožený – Fotograf
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ z následujících důvodů:
	nepodepsání návrhu smlouvy dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

nedodání minimálně 10 fotografií (o formátu 13x18cm, hodnotící kritérium stanovené v zadávací dokumentaci)
nedodání živnostenského oprávnění nebo obdobného dokladu k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje vyloučení uchazeče - Bořivoj Hořínek
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ z důvodu nedodání živnostenského oprávnění nebo obdobného dokladu k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje vyloučení uchazeče - Zdeněk Halámek
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ z důvodu nedodání návrhu smlouvy o dílo dle požadavku stanoveného v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Vyhotovení fotografií s autorskými právy v rámci projektu Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Vlastimila Kuly s nabídkovou cenou 144800,- Kč včetně DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Vlastimilem Kulou  s nabídkovou cenou 144800,- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže Vlastimilem Kulou s nabídkovou cenou 144800,- Kč včetně DPH  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení
Termín kontroly: 23.4.2009

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
	        a cestovního ruchu


 55 c) Změna Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2009

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 107/01/09

- schvaluje  změnu  Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje  pro rok 2009 dle návrhu
Termín kontroly: 19.3.2009
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


55 d) Výpověď smlouvy o dílo pro obsahovou přípravu, grafickou úpravu, textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 108/01/09

- schvaluje výpověď smlouvy o dílo pro obsahovou přípravu, grafickou úpravu, textovou a grafickou korekturu, tisk a distribuci informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje
Termín kontroly: 26.2.2009
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


55 e) Smlouva o poskytování právních služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 109/01/09

- schvaluje  smlouvu o poskytování právních služeb dle návrhu
Termín kontroly: 21.5.2009
Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu



