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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 28. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 8. srpna 2011 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:05 do 13:08 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, p. Čermák (do 13:05 hod.), Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová (od 11:57 hod.), MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluven:		Ing. Navrátil
Přizvaní:	Ing. Divišová, Ing. Lokajíček, Mgr. Malý, Ing. Pavlas, Ing. Pospíšil, Ph.D., 
Ing. Správková, Ing. Stefanovičová, Mgr. Vodičková
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, uvolněný člen zastupitelstva, Ing. Roman Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná
 


Usnesení č.

A.	Volba ověřovatelů zápisu  
B.	Schválení programu jednání
					
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.8.2011		  RK 809/08/11
2.	Monitoring významných staveb Karlovarského kraje				  RK 810/08/11
3.	Rozpočtové změny									  RK 811/08/11
4.	Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 			  RK 812/08/11
od 1.1.2011 do 30.6.2011
5.	Schválení navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Galerie 	  RK 813/08/11
	umění Karlovy Vary
6.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 814/08/11
	a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium 
	a obchodní akademie Mariánské Lázně
7.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		  RK 815/08/11
	příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice
8.	Dodatek č. 1 smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu sídlo 		  RK 816/08/11
	Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
9.	Závěrečná zpráva k projektu „Vzdělávací kursy k problematice EU/EHP 		  RK 817/08/11
	v Bruselu“
10.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 818/08/11
	oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
	se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení 
	grantových projektů v rámci 4. kola výzvy
11.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 	  RK 819/08/11
	oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
	v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 4. kola výzvy
12.	Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 		  RK 820/08/11
	na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové 
	organizace Integrovaná střední škola Cheb
13.	Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 		  RK 821/08/11
	na předfinancování realizační fáze projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení 
	sportovní haly“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická 
	a ekonomická Sokolov
14.	Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové 	  RK 822/08/11
	organizace Integrovaná střední škola Cheb
15.	Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka automatizačního 	  RK 823/08/11
		systému včetně učebních plánů“
16.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku:					  RK 824/08/11
„Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
		- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
17.	Výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídky v užším řízení 		  	  RK 825/08/11
	na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské 
	Lázně“ a schválení hodnotících kritérií a jejich vah
18.	Schválení uzavření memoranda o spolupráci v rámci přípravy silniční stavby: 	  staženo
	„II/217 Silniční obchvat Aš, II. etapa“ v rozsahu územní působnosti města Aš 
	a obce Krásná mezi Karlovarským krajem a městem Aš
19.	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 	  RK 826/08/11
	osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje 
	na rok 2011 – II. etapa
20.	Dopravní terminál Mariánské Lázně - Dodatek č. 1 mandátní smlouvy ev. číslo  	  RK 827/08/11
	smlouvy mandanta 134/2011 ze dne 21.3.2011 mezi Karlovarským krajem 
	a společnosti SUDOP Praha a.s.
21.	Dopravní terminál Mariánské Lázně - Dodatek č. 1 Smlouvy 			  RK 828/08/11
	č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
	Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
22.	Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 116/2010 ze dne 		  RK 829/08/11
	5.5.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o. v souvislosti 
	s realizací projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“
23.	Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 117/2010 ze dne 		  RK 830/08/11
	5.5.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o. v souvislosti s realizací 
	projektu „Dopravní terminál Cheb“
24.	Zpráva o použití mimořádného příspěvku na odstranění škod po zimě 		  RK 831/08/11
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji
25.	Návrh na udělení dotací pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně 		  RK 832/08/11
	plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, 
	odboru regionálního rozvoje – II. kolo 
26.	Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1  	  RK 833/08/11
	Inovační vouchery – návrh pravidel
27.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad				  RK 834/08/11
28.	Změna charakteru příspěvku poskytnutého obci Staré Sedlo			  RK 835/08/11
29.	Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích				  RK 836/08/11
30.	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Akčního 		  RK 837/08/11
	plánu a Realizačního manuálu
31.	Příprava na příští programovací období EU 2014 – 2020 – tvorba podkladů 	  RK 838/08/11
	pro nový Program rozvoje Karlovarského kraje
32.	Schválení použití loga kraje na diplomy výboru zastupitelstva			  RK 839/08/11
33.	Stanovení zásad pro sociální oblast k předcházení kontrolním zjištěním, která 	  RK 840/08/11
	mají negativní dopad do oblasti hospodaření s veřejnými prostředky
34.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2012			  RK 841/08/11
35.	Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 	  RK 842/08/11
	„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
36.	Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb 		  RK 843/08/11
	v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“, 
reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00025 – závěrečná zpráva
37.	Úplatné nabytí nemovitosti do majetku Karlovarského kraje z majetku pana 	  staženo
	Totuška a záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje 
	do majetku pana Totuška
38.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemku p.p.č. 702/1 		  RK 844/08/11
	v k. ú. Krásno nad Teplou
39.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 711 		  staženo	  
na pozemku st.p.č. 237/2, pozemku st.p.č. 237/2, p.p.č. 911/55 a p.p.č. 911/62, 
vše v k. ú. Mariánské Lázně
40.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti 	  RK 845/08/11
s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením 
„PATA“
41.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 	  RK 846/08/11
p.p.č. 473/8 v k. ú. Lužná u Františkových Lázní
42.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 	  RK 847/08/11
p.p.č. 2021/1 v k. ú. Bečov nad Teplou
43.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	  RK 848/08/11
v k. ú. Ostrov nad Ohří, k. ú. Svinov u Toužimi a k. ú. Kfely u Ostrova 
– ŘSD ČR
44.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 849/08/11
– pozemky v k. ú. Ostrov nad Ohří a k. ú. Dolní Žďár u Ostrova
45.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 850/08/11
– pozemky v k. ú. Krajková
46.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky 		  RK 851/08/11
p.p.č. 2914/9 a p.p.č. 2914/1 v k. ú. Dražov
47.	Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací  		  RK 852/08/11
č. BD 6012/VH/2007 ze dne 29.10.2007 - ev. č. 227/2007, související s realizací 
stavby „I/21 Velká Hleďsebe“
48.	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky 		  RK 853/08/11
p.p.č. 2013/6 a p.p.č. 2012/11 v k. ú. Hranice u Aše  
49.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 854/08/11
do majetku města Chodov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města 
Chodov do majetku Karlovarského kraje
50.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 855/08/11
do majetku města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje
51.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	  RK 856/08/11
do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města 
Sokolov do majetku Karlovarského kraje
52.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		  RK 857/08/11
	s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku 
	Karlovarského kraje
53.	Zrušení usnesení č. RK 448/05/11 ze dne 02.05.2011 - Zřízení věcných břemen 	  RK 858/08/11
	na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí 
	do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
54.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje 		  RK 859/08/11
	– část pozemku p.p.č. 360 v k. ú. Třebeň
55.	Darování sochy Karla IV. městu Karlovy Vary					  RK 860/08/11
56.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ Léčebny dlouhodobě 		  RK 861/08/11
	nemocných v Nejdku neuskutečnit nabídku movitého majetku motorového 
	vozidla Multicar M25 ostatním organizacím
57.	Smlouva o právu provést stavbu „R6 Nové Sedlo – Sokolov, kabel SOS trasy 	  RK 862/08/11
	z R6 do sídla ŘSD ČR, správa Karlovy Vary“
58.	Revokace usnesení č. RK 610/06/11 ze dne 6.6.2011 - Smlouva o zřízení 		  RK 863/08/11
	věcného břemene pro stavbu „Cyklostezka podél řeky Ohře“
59.	Souhlas s pokácením čtyř kusů topolů, rostoucích na p.p.č. 31/2 v k. ú. 		  RK 864/08/11
Dolní Dvory
60.	Tisková oprava usnesení č. RK 732/07/11 ze dne 11.07.2011 -  Zřízení 		  RK 865/08/11
	věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním 
	inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
61.	Schválení veřejné sbírky								  RK 866/08/11
62.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	  RK 867/08/11
	rezervací a městských památkových zón 2011 - III. etapa
63.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Karlovy	  RK 868/08/11 
Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště 
vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů 
a klempířských prvků – 1. etapa Obnova střední kupole hlavního průčelí 
nad Zanderovým sálem“
64.	Projekt „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“ 			  staženo
- schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu 
pro období let 2007 – 2013 
	schválení finančního krytí projektu
	schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Revitalizace 

národní památky Císařské lázně“ a správu nemovitostí 
65.	Žádost Karlovarského kraje o souhlas s užíváním Becherovy vily partnerem 	  RK 869/08/11
		projektu Galerií umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského 
		kraje
66.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví  		  RK 870/08/11
za I. pololetí roku 2011
67.	Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský 	  RK 871/08/11
	domov pro děti do 3 let  
68.	Tisková oprava usnesení č. RK 526/05/11 - projekt „Karlovarská krajská 		  RK 872/08/11
nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu 
akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaný v rámci ROP NUTS II 
Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 
Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
69.		Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská 		  RK 873/08/11
nemocnice a.s. – určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro rok 
2012
70.	Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci První české 	  RK 874/08/11	
gymnázium v Karlových Varech
71.	Smlouva o provozování informačních technologií mezi Karlovarským krajem 	  RK 875/08/11
a společností K2 connect solution s.r.o., v rámci realizace individuálního 
	projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících 
	procesů ve školách
72.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské	  RK 876/08/11 
	univerzitě v Plzni
73.	Změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u příspěvkových 	  RK 877/08/11
	organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 
	Karlovarským krajem
74.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje asociaci 		  bez usnesení
	„Záchranný kruh“
75.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	  RK 878/08/11
76.	„Otročin, Měchov – vodovod“ -  podpora z Ministerstva zemědělství ČR 		  RK 879/08/11
a spolufinancování Karlovarským krajem
77.	Vodohospodářské akce podporované z Ministerstva zemědělství ČR 		  RK 880/08/11
a spolufinancování Karlovarským krajem – schválení smluv
–  tisková oprava části usnesení č. RK 753/07/11 ze dne 11.7.2011 
a  důvodové zprávy k usnesení č. RK 425/04/11 ze dne 18.4.2011
78.	Jmenování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení			  RK 881/08/11
79a)	Změna č. 25 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci 	  RK 882/08/11
Jáchymov – místní část Mariánská
79b)	Doplnění vyjádření k podnětu Transparency International ČR			  RK 883/08/11
79c)	Změna části usnesení č. RK 515/05/11 ze dne 16.05.2011 – Příslib budoucího 	  RK 884/08/11
	majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka 
	Ohře“
79d)	Schválení Smlouvy o nájmu nemovitostí v rámci projektu Dopravní terminál 	  RK 885/08/11
	Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s.







 









              
Mgr. Martin Havel, v z.	  	                      MUDr. Václav Larva v. r.
                        hejtmana			  	      	         ověřovatel
  Karlovarského kraje














A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Václava Larvu
- Ing. Jaroslava Bradáče


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 18		Schválení uzavření memoranda o spolupráci v rámci přípravy silniční stavby: 
				„II/217 Silniční obchvat Aš, II. etapa“ v rozsahu územní působnosti města Aš 
				a obce Krásná mezi Karlovarským krajem a městem Aš

bod č. 37		Úplatné nabytí nemovitosti do majetku Karlovarského kraje z majetku pana
				Totuška a záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje 
				do majetku pana Totuška

bod č. 39	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 711
na pozemku st.p.č. 237/2, pozemku st.p.č. 237/2, p.p.č. 911/55 a p.p.č. 911/62,
vše v k. ú. Mariánské Lázně

bod č. 64		Projekt „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“ 			  
- schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu
pro období let 2007 – 2013 
	schválení finančního krytí projektu
	schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
 		Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Revitalizace 
		národní památky Císařské lázně“ a správu nemovitostí 


Rozšíření programu o:

bod č. 79 a)		Změna č. 25 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci
  			Jáchymov – místní část Mariánská

bod č. 79 b)		Doplnění vyjádření k podnětu Transparency International ČR

bod č. 79 c)		Změna části usnesení č. RK 515/05/11 ze dne 16.05.2011 – Příslib budoucího
 	  		majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka 
				Ohře“

bod č. 79 d)		Schválení Smlouvy o nájmu nemovitostí v rámci projektu Dopravní terminál
				Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.8.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 809/08/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 8.8.2011

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Monitoring významných staveb Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 810/08/11

- bere na vědomí navržený systém monitorování významných investičních akcí Karlovarského kraje
Termín kontroly: 17.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 811/08/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 285/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách za období 04 – 06/2011 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 7.698,11 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 286/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje za období 04 – 06/2011 do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.725,90 Kč. Projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 287/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků za období 04 – 06/2011 do rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.155,77 Kč. Projekt je realizován 
a financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 288/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet Individuálního projektu Karlovarského kraje 
pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 (OP LZZ I.) za období 
04 – 06/2011 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v  částce 79.968,52 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 
3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 289/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) za období 
04 – 05/2011 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 4.020,60 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 290/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.) za období 04 – 06/2011 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 1.268,72 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 291/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účet projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.) za období 05 – 06/2011 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce 1.730,09 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací tohoto projektu financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 292/2011
zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 6.000.000,-- Kč do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění předfinancování investičních výdajů Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012 (OP LZZ I.) Finanční prostředky budou použity v rámci křížového financování na:
rekonstrukci nebytových prostor v objektu SOŠ a SOU Nejdek, Závodu míru 144, Karlovy Vary pro poskytovatele sociální služby Farní charita Karlovy Vary – sociálně terapeutické dílny
rekonstrukci nebytových prostor v objektu Střední školy živnostenské, K. H. Borovského 1267, Sokolov pro poskytovatele sociální služby Denní centrum Mateřídouška o.p.s. – sociálně terapeutické dílny
rekonstrukci nebytových prostor v objektu Střední odborné školy stavební - Penzion Hestia, Stará Kysibelská 602/45, Karlovy Vary pro poskytovatele sociální služby Fokus Mladá Boleslav – sociálně terapeutické dílny 

Rozpočtovou změnu č. 293/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 10.725,49 Kč (448,42 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 9.337,03 Kč (390,37 EUR) a investiční účelové dotace ve výši 1.388,46 Kč (58,05 EUR) z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Solární škola – regionální výukové středisko OZE, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

Rozpočtovou změnu č. 294/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 342.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky pro město Sokolov ve výši 100.400,-- Kč, město Teplá ve výši 16.600,-- Kč, město Rotava  40.000,-- Kč, obec Krásná 80.000,-- Kč a obec Hazlov částku 105.000,-- Kč na „Krajský program prevence kriminality a program hl. m. Prahy“

Rozpočtovou změnu č. 295/2011
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 
do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2011 do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši 8.050.000,-- Kč jako neinvestiční příspěvek pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s., na opravy velkého rozsahu (střechy, kanalizace), vybavení nadstandardních pokojů

Rozpočtovou změnu č. 296/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.935.000,-- Kč jako investiční a neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje na zkvalitnění služeb pro uživatele (rozpis pro jednotlivé příspěvkové organizace je v důvodové zprávě)

Rozpočtovou změnu č. 297/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 
ve výši 25.000,-- Kč do rozpočtu Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu úhrady znaleckého posudku

Rozpočtovou změnu č. 298/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 
ve výši 6.000.000,-- Kč do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje jako mimořádný provozní příspěvek na odstranění následků škod po zimě 
na silnicích II. a III. třídy

Rozpočtovou změnu č. 299/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 99.999,60 Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a společností Development West a.s.

Rozpočtovou změnu č. 300/2011
- změna charakteru finančních prostředků z investičních  na  neinvestiční  ve  výši  ± 953.849,60 Kč v rozpočtu Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje určených 
na neinvestiční příspěvky pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 301/2011
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 v celkové částce ± 100.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a Střední odborné učiliště Dalovice na zajištění výuky k získání řidičského oprávnění pro studenty.
 
Rozpočtovou změnu č. 302/2011 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 123.546,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků z let 2008 - 2010 došlých na účet Karlovarského kraje v červenci 2011 od příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázia a střední odborné školy Aš jako přeplatek na pojištění, které bylo hrazeno z přímých výdajů. Finanční prostředky vrácené za roky 2009 a 2010 ve výši 101.834,-- Kč musí být poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, částka 21.712,-- Kč z roku 2008 bude ponechána na zvláštním účtu Karlovarského kraje k dalšímu využití ve školství. 

Rozpočtovou změnu č. 303/2011
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace 
ve výši 1.478.011,49 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu Inovace školského portálu Karlovarského kraje financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 304/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za období 04 – 06/2011 do rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce 3.023,24 Kč k zajištění financování projektů realizovaných v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost

	Zvláštní účet projektu Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje        	    42,20 Kč			                    

Zvláštní účet projektu Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje     
                                                                                                                                2.688,66 Kč                
	Zvláštní účet projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity 
a transparentnosti v Karlovarském kraji                                                          292,38 Kč        


Rozpočtovou změnu č. 305/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za období 04 – 06/2011 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce
133.963,79 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu „Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“, a to:

	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK			                        626,14 Kč
Zvláštní účet zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1	                    51.673,82 Kč

	Zvláštní účet rovné příležitosti ve vzdělávání	OP VK 1.2                           30.046,02 Kč
	Zvláštní účet další vzdělávání pracovníků škol	 OP VK 1.3                          23.976,22 Kč
	Zvláštní účet podpora nabídky dalšího vzdělávání v KK OP VK 3.2    	        27.508,36 Kč
	Zvláštní účet Technické pomoci OP VK, II.etapa                                            133,23 Kč
            Celkem                                                                                                133.963,79  Kč

Rozpočtovou změnu č. 306/2011
- zapojení příjmů z úroků připsaných na zvláštní účty projektů za období 05 – 06/2011 do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce  
37.199,43 Kč k zajištění financování globálních grantů Operačního programu „Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost“, a to:

	Zvláštní účet zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK 1.1, II. etapa                 22.184,54 Kč
	Zvláštní účet rovné příležitosti ve vzdělávání OP VK 1.2, II. etapa                   6.378,50 Kč
	Zvláštní účet další vzdělávání pracovníků škol	OP VK 1.3, II. etapa                 8.636,49 Kč

            Celkem                                                                                                          37.199,53  Kč

Rozpočtovou změnu č. 307/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 25.058,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Karlovy Vary a Ostrov 
na pokrytí nákladů za provedené zednické práce na 2 domcích v Tašovicích.

Rozpočtovou změnu č. 308/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje v rámci finančního vypořádání Karlovarského kraje se státním rozpočtem za rok 2010 zapojením financování z finančního vypořádání Karlovarského kraje 
za rok 2010, přijaté v roce 2010 ve výši 1.505.576,24 Kč a  příjmů z vratek v rámci finančního vypořádání za rok 2010, přijaté v roce 2011 ve výši 20.197.056,01 Kč, celkem ve výši 21.702.632,25 Kč a to na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 142/06/11 ze dne 16.6.2011, kterým byl schválen Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2010.

Rozpočtovou změnu č. 309/2011
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům v celkové výši ± 389.500,-- Kč pro subjekty v kulturní, sociální a sportovní oblasti (rozpis na jednotlivé subjekty je uveden v důvodové zprávě)


Rozpočtovou změnu č. 310/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2011 v celkové výši 1.409.742,-- Kč na akce vyplývající ze smluv a objednávek sjednaných v roce 2010,  jejichž plnění bylo přesunuto do roku 2011

Rozpočtovou změnu č. 311/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2011 ve výši 2.000.000,-- Kč na zajištění rezervy pro případné zvýšení úroků při růstu bankovního priboru v roce 2011

Rozpočtovou změnu č. 312/2011
- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 
do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2011 ve výši 450.000,-- Kč na archeologický výzkum pro Muzeum Cheb 
ve výši 300.000,-- Kč a Muzeum Karlovy Vary ve výši 150.000,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 313/2011
- přesun rozpočtových prostředků  z  Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru legislativního a právního Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 75.000,-- Kč 
na úhradu nákladů právních služeb

Rozpočtovou změnu č. 314/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 388.338,40 Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Muzeu Cheb z investičního 
na neinvestiční na spoluúčast na dotaci Ministerstva kultury České republiky ve výši 173.000,-- Kč 
a na posílení provozních prostředků na úhradu půjčky na projekt „Kloss - Knödel - Knedlík“ ve výši 215.338,40 Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 315/2011
- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 
ve výši 2.000.000,-- Kč do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, kapitoly příspěvky cizím subjektům, z důvodu poskytnutí investičních příspěvků obcím na opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

Rozpočtovou změnu č. 316/2011
- přesun rozpočtových prostředků z odboru školství, mládeže a tělovýchovy do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň snížení financování z Fondu
budoucnosti ve výši ± 609.558,-- Kč. Jedná se o pokrytí již vyplacených, Karlovarským krajem předfinancovaných, mzdových výdajů (platy, dohody, zákonné odvody) za období 12/2010  – 06/2011 
ze zvláštního účtu projektu, tyto výdaje přímo souvisí s realizací projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání a provádění klíčových aktivit.

Rozpočtovou změnu č. 318/2011
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 3.947.113,99 Kč v rámci finančního vypořádání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souvislosti s ukončením projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) financovaného za finanční pomoci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioriní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace

Rozpočtovou změnu č. 319/2011
- snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši 1.883,-- Kč Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě obdržených přeplatků nájemného podle vyúčtování za rok 2010 od firmy Sokolovská bytová s.r.o. Tuto částku předfinancoval Karlovarský kraj z důvodu ukončení realizace projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace
a sociálních služeb.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č. 317/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 277.926,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou Obcí Drmoul Základní školu 
a mateřskou školu Drmoul. 

Rozpočtovou změnu č. 320/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.456.231,60 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Termín kontroly: 19.9.2011

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


4. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období od 1.1.2011 do 30.6.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 812/08/11

- schvaluje plnění a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje za období 1 - 6/2011

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


5. Schválení navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Galerie umění Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 813/08/11

- schvaluje navýšení provozního příspěvku o 112.000,-- Kč na úhradu spoluúčasti k dotaci z Ministerstva kultury ČR pro příspěvkovou organizaci Galerie umění Karlovy Vary

- schvaluje navýšení provozního příspěvku maximálně do výše 431.122,-- Kč na nákup vybavení 
pro zajištění provozu Becherovy vily pro příspěvkovou organizaci Galerie umění Karlovy Vary 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického 
6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 814/08/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 300.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně na opravu radiátorů v objektu školy

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 300.000,-- Kč příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně na opravu radiátorů v objektu školy

Zodpovídá: Mgr. Miloslav Pelc, ředitel příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 
                    

7. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 815/08/11

- schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 165.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Střední zemědělské školy Dalovice na výměnu obkladových dlaždic a výmalbu ve školní kuchyni
Zodpovídá: Ing. Zdeněk Perlinger, ředitel příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice


8. Dodatek č. 1 smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 816/08/11

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o úvěru mezi Karlovarským krajem a Československou obchodní bankou a.s.
Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického 


9. Závěrečná zpráva k projektu „Vzdělávací kursy k problematice EU/EHP v Bruselu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 817/08/11

- souhlasí se závěrečnou zprávou k projektu „Vzdělávací kursy k problematice EU/EHP v Bruselu“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závěrečnou zprávu k projektu „Vzdělávací kursy k problematice EU/EHP v Bruselu“
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


10. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 4. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 818/08/11

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.2 -  „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty ve 4. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Termín kontroly: 7.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


11. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 4. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 819/08/11

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 -  „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji“

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení grantové projekty 
ve 4. kole výzvy, jimž nebude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Termín kontroly: 7.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


12. Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 820/08/11

- souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb ve výši 2.885.324,05 Kč na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci včetně uzavření smlouvy 

- ukládá PhDr. Bc. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 3.10.2011 

Zodpovídá: PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace 


13. Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 821/08/11

-	souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov ve výši 2.402.324,56 Kč 
na předfinancování realizační fáze projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci včetně uzavření smlouvy 

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 3.10.2011 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace 

14. Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 822/08/11

- bere na vědomí projektový záměr „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- souhlasí se zařazením projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zařazení projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje PhDr. Bc. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z prostředků Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ ve výši 900.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku ve výši 
900.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“, v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ 
v maximální výši 23.000.000,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu v maximální výši 23.000.000,-- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Centrum odborného 
a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, 
tj. max. 3.000.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do maximální výše 3.000.000,-- Kč včetně DPH

- ukládá PhDr. Bc. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 21.11.2011 
Zodpovídá: PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace


15. Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Dodávka automatizačního systému včetně učebních plánů“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 823/08/11

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Dodávka automatizačního systému včetně učebních plánů“ vyhlášeného příspěvkovou organizací Integrovaná střední škola Cheb. Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka uchazeče ITW e.V. Chemnitz se sídlem Neefestrasse 88, Chemnitz, s nabídkovou cenou 2.308.208,-- Kč včetně DPH.

- pověřuje PhDr. Bc. Miroslava Lišku, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, podpisem kupní smlouvy 
Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace 


16. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji“
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení subjektů k obeslání výzvou
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 824/08/11

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji“

- 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 „Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Milan Novák		- náhradník: Bc. Petr Mareš
- člen: Ing. Irena Šteflová		- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Tomáš Brtek		- náhradník: Josef Vaněk

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Petr Navrátil		- náhradník: Mgr. Martin Havel
- člen: Mgr. Jaroslav Borka		- náhradník: Josef Murčo
- člen: Mgr. Vladimír Malý		- náhradník: Ing. Tomáš Brtek
Termín kontroly: 17.10.2011

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


17. Výběr zájemců k obeslání výzvou k podání nabídky v užším řízení na veřejnou zakázku: „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“ a schválení hodnotících kritérií a jejich vah

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 825/08/11

- schvaluje vyloučení zájemců k podání nabídky z důvodu nesplnění požadavků na zájemce uvedených v kvalifikační dokumentaci

- schvaluje výběr zájemců k podání nabídky v zadávacím řízení realizovaném formou užšího řízení 
na veřejnou zakázku „Realizace stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně“ dle návrhu

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy na veřejnou zakázku „Realizace stavby Dopravní terminál Cheb“ dle návrhu
   
Termín kontroly: 7.11.2011

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


18. Schválení uzavření memoranda o spolupráci v rámci přípravy silniční stavby: „II/217 Silniční obchvat Aš, II. etapa“ v rozsahu územní působnosti města Aš a obce Krásná mezi Karlovarským krajem a městem Aš

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


19. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti Karlovarského kraje na rok 2011 – II. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 826/08/11

- schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravcem: Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné městské linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, s dopravcem: Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu
Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


20. Dopravní terminál Mariánské Lázně - Dodatek č. 1 mandátní smlouvy ev. číslo  smlouvy mandanta 134/2011 ze dne 21.3.2011 mezi Karlovarským krajem a společnosti SUDOP Praha a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 827/08/11

- schvaluje  Dodatek č. 1 mandátní smlouvy ev. číslo  smlouvy mandanta 134/2011 ze dne 21.3.2011 mezi Karlovarským krajem a společnosti SUDOP Praha a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 mandátní smlouvy ev. číslo smlouvy mandanta 134/2011 ze dne 21.3.2011 mezi Karlovarským krajem a společnosti SUDOP Praha a.s., dle návrhu
      
Termín kontroly: 3.10.2011

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





21. Dopravní terminál Mariánské Lázně - Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 828/08/11

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00611 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dle návrhu
    
Termín kontroly: 3.10.2011

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


22. Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 116/2010 ze dne 5.5.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o., v souvislosti s realizací projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 829/08/11

- schvaluje  Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 116/2010 ze dne 5.5.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 116/2010 ze dne 5.5.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o., dle návrhu
      
Termín kontroly: 3.10.2011

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


23. Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 117/2010 ze dne 5.5.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o., v souvislosti s realizací projektu „Dopravní terminál Cheb“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 830/08/11

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 117/2010 ze dne 5.5.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství ev. č. smlouvy kraje 117/2010 ze dne 5.5.2010 mezi Karlovarským krajem a APDM KK, p.o., dle návrhu
      
Termín kontroly: 3.10.2011

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


24. Zpráva o použití mimořádného příspěvku na odstranění škod po zimě na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 831/08/11

- bere na vědomí zprávu o použití mimořádného příspěvku na odstranění škod po zimě 
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji
Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.                     


25. Návrh na udělení dotací pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje 
– II. kolo 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 832/08/11

- souhlasí s rozdělením dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje v roce 2011 – II. kolo dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované rozdělení dotací ke schválení 
Termín kontroly: 17.10.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


26. Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery – návrh pravidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 833/08/11

- schvaluje návrh Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na „Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“ s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje odbor regionálního rozvoje uzavřením mandátní smlouvy o pomoci při organizačním zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh Pravidel pro hodnocení žádostí 
a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na „Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 21.11.2011
Zodpovídá: Ing. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


27. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 834/08/11

- souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, ev. č. D 1146/2010 a s navýšením dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2011 
o 3.750.000,-- Kč

- souhlasí s návrhem Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro roky 2012 – 2015 a rámcem pro poskytnutí dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřad regionální rady a na spolufinancování projektů z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na roky 2012 - 2015 v celkové výši 169.050.000,-- Kč

- souhlasí s návrhem vzorové Prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu 
Termín kontroly: 21.11.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


28. Změna charakteru příspěvku poskytnutého obci Staré Sedlo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 835/08/11

- souhlasí se změnou charakteru  příspěvku poskytnutého obci Staré Sedlo na dokončení komunikace 
ul. Krátká a návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 723/2011

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 21.11.2011  
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


29. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 836/08/11

- souhlasí se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek mikroregionu MAS Vladař, 
o.p.s., v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 198/2011

- souhlasí se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Černava v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 613/2011

- souhlasí se změnou charakteru akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Libavské Údolí v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. 
D 573/2011

- souhlasí se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Tři Sekery v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. 
D 626/2011

- souhlasí se změnou parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek mikroregionu Občanské sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 157/2011

- souhlasí se změnou akce, na kterou bylo schváleno poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova městu Skalná. 
Původně usnesením č. ZK 83/04/11 ze dne 28.4.2011 schválen příspěvek ve výši 220.000,-- Kč 
na realizaci akce Veřejné osvětlení v ulicích Za Školou a Lesní. 
Nový návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 220.000,-- Kč na realizaci akce Rekonstrukce střechy obytného domu Za Školou 391/392.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 21.11.2011 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


30. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 837/08/11

- souhlasí s návrhem aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 s připomínkou uvedenou v zápise

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 7.11.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


31. Příprava na příští programovací období EU 2014 – 2020 – tvorba podkladů pro nový Program rozvoje Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 838/08/11

- souhlasí s přípravou podkladů pro nový Program rozvoje Karlovarského kraje v rámci přípravy příštího programovacího období EU 2014 – 2020	

- ukládá všem odborům spolupracovat na tvorbě tohoto materiálu
Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


32. Schválení použití loga kraje na diplomy výboru zastupitelstva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 839/08/11

- schvaluje použití loga Karlovarského kraje na diplomy udělované výborem pro národnostní menšiny zastupitelstva jubilantům z řad národnostních menšin
 
Zodpovídá: Mgr. Jiří Holan, předseda výboru pro národnostní menšiny


33. Stanovení zásad pro sociální oblast k předcházení kontrolním zjištěním, která mají negativní dopad do oblasti hospodaření s veřejnými prostředky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 840/08/11

- schvaluje Stanovení úhrad a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad za poskytované služby v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem

- schvaluje Stanovení pravidel pro evidenci cenností a peněžních účtů osob, kterým je poskytována služba v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem

- ukládá ředitelům zařízení sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem řídit se pravidly: 
Stanovení úhrad a pravidel pro vrácení přeplatků z úhrad za poskytované služby v zařízeních 
sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem.
Stanovení pravidel pro evidenci cenností a peněžních účtů osob, kterým je poskytována služba v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem. 
Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídají: ředitelé zařízení sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem:
Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, Domov pro seniory v Perninku,
příspěvková organizace, Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, Sociální služby, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním
postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské, příspěvková organizace, Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace, Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace                         


34. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 841/08/11

- souhlasí se Zásadami pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2012 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Zásady pro poskytování příspěvků 
na sociální služby v roce 2012
Termín kontroly: 19.12.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


35. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 842/08/11

- souhlasí s návrhem dodatku č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit a vydat dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu 

- ukládá předložit návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


36. Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00025 
– závěrečná zpráva

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 843/08/11

- bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci a vyúčtování Individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

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


37. Úplatné nabytí nemovitosti do majetku Karlovarského kraje z majetku pana Totuška a záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje do majetku pana Totuška

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.





38. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemku p.p.č. 702/1 v k. ú. Krásno nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 844/08/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 702/1 
o výměře 45365 m2 v k. ú. Krásno nad Teplou, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Zámecká 1, 356 01 Sokolov, IČ 72053801 (jako prodávající na straně jedné) a panem Ing. Vítězslavem Nádeníčkem, bytem Lesní 532, 357 47 Krásno (jako kupující na straně druhé), za cenu 453.650,-- Kč + 2.880,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, 
tj. celkem 457.030,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Ing. Vítězslava Nádeníčka

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

Termín kontroly: 19.9.2011
Zodpovídá: Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje


39. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 711 na pozemku st.p.č. 237/2, pozemku st.p.č. 237/2, p.p.č. 911/55 a p.p.č. 911/62, vše v k. ú. Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


40. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 845/08/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následující 
nemovitosti:
- pozemku p.p.č. 146/63 o výměře 1ﾠ908 m21 908 m2 v k. ú. Skalná, 

formou kupní smlouvy mezi městem Skalná, zastoupeným starostou Ing. Radomilem Goldem, sídlem Sportovní 9, 351 34 Skalná (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu 553.320,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví města Skalná do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následující nemovitosti:
- pozemku p.p.č. 1126/1 o výměře 874 m2 v k. ú. Krásná, 

formou kupní smlouvy mezi obcí Krásná, zastoupenou Lubošem Pokorným, sídlem Krásná č.p. 196, 
351 22 Krásná (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu 262.200,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Krásná do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následující nemovitosti:
	- pozemku p.p.č. 1251/1 o výměře 508 m2 v k. ú. Krásná, 

formou kupní smlouvy mezi panem Jiřím Surovčiakem, trvale bytem Textilní 1498/6, 352 01 Aš, (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu 
251.500,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Jiřího Surovčiaka do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následujících nemovitostí:
	-	rozestavěné budovy na pozemku st.p.č. 490 v k. ú. Krásná, 
	-	pozemku st.p.č. 490 o výměře 124 m2 v k. ú. Krásná, 
	- pozemku p.p.č. 40/1 o výměře 298 m2 v k. ú. Krásná, 
	- pozemku p.p.č. 41/3 o výměře 124 m2 v k. ú. Krásná, 

formou kupní smlouvy mezi panem Josefem Špalkem, trvale bytem Na Mýtině 1768/5, 352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu 
1.850.000,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Josefa Špalka do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí následující nemovitosti:
	- bytové jednotky č. 2565/2 v k. ú. Aš,

formou kupní smlouvy mezi panem Petrem Hodanem, trvale bytem Dobrovského 2539/11, 352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu 560.000,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Petra Hodana do majetku Karlovarského kraje
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek uhradit rozdíl mezi cenou vyhláškovou a cenou kupní výše uvedených nemovitostí

Termín kontroly: 21.11.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


41. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 473/8 
v k. ú. Lužná u Františkových Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 846/08/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 473/8 o výměře 233 m2  v k. ú. Lužná u Františkových Lázní a obci Libá, formou darovací smlouvy mezi obcí Libá, se sídlem Libá 220, PSČ 351 31 Libá, IČ 00254037, zastoupenou Bc. Milošem Vondráškem, starostou obce (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Libá do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


42. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 2021/1 
v k. ú. Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 847/08/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 2021/1 o výměře 400 m2  v k. ú. a obci Bečov nad Teplou, formou darovací smlouvy mezi městem Bečov nad Teplou, se sídlem nám. 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou, IČ 00254410, zastoupeným paní Oľgou Halákovou, starostkou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví města Bečov nad Teplou do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


43. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Ostrov nad Ohří, k. ú. Svinov u Toužimi a k. ú. Kfely u Ostrova – ŘSD ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 848/08/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 2631/38, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1548-125/2011 z původního pozemku p.p.č. 2631/38 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2631/56 o výměře 
513 m2 a pozemků p.p.č. 2631/31 o výměře 352 m2, p.p.č. 2632/3 o výměře 556 m2, p.p.č. 2632/5 
o výměře 270 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov, pozemku p.p.č. 1503/3 o výměře 6 m2 
v k. ú. Svinov u Toužimi a obci Útvina a pozemku p.č. 360/9 o výměře 91 m2 v k. ú. Kfely u Ostrova 
a obci Ostrov, formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic 
a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje 

- 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: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


44. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Ostrov nad Ohří a k. ú. Dolní Žďár u Ostrova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 849/08/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 2631/35 o výměře 1048ﾠm21048 m2, p.p.č. 2897/49 o výměře 368 m2, p.p.č. 2897/51 o výměře 174 m2, p.p.č. 2897/52 o výměře 937 m2, 
vše v k. ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov a pozemky p.p.č. 412/5 o výměře 42ﾠm242 m2, p.p.č. 413/2 o výměře 11 m2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova a obci Ostrov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, PSČ 363 20 Ostrov, 
IČ 00254843, zastoupeným Bc. Pavlem Čekanem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Ostrov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2631/35 o výměře 1048ﾠm21048 m2, p.p.č. 2897/49 o výměře 368 m2, p.p.č. 2897/51 o výměře 174 m2, p.p.č. 2897/52 o výměře 937 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov a pozemků p.p.č. 412/5 
o výměře 42ﾠm242 m2, p.p.č. 413/2 o výměře 11 m2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova a obci Ostrov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, PSČ 363 20 Ostrov, IČ 00254843, zastoupeným Bc. Pavlem Čekanem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Ostrov

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

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


45. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Krajková

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 850/08/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 1795/5 o výměře 291 m2, p.p.č. 1795/6 o výměře 549 m2, p.p.č. 1795/7 o výměře 201 m2, p.p.č. 1795/8 o výměře 118 m2, p.p.č. 1795/9 o výměře 131 m2 a p.p.č. 1795/10 o výměře 394 m2, vše v k. ú. a obci Krajková, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Krajková, se sídlem Krajková č.p. 295, PSČ 357 08, IČ 00259411, zastoupenou Ing. Romanem Šístkem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Krajková

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1795/5 o výměře 291 m2, p.p.č. 1795/6 o výměře 549 m2, p.p.č. 1795/7 o výměře 201 m2, p.p.č. 1795/8 o výměře 118 m2, p.p.č. 1795/9 o výměře 131 m2 a p.p.č. 1795/10 o výměře 394 m2, vše 
v k. ú. a obci Krajková, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), 
a obcí Krajková, se sídlem Krajková č.p. 295, PSČ 357 08, IČ 00259411, zastoupenou Ing. Romanem Šístkem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Krajková

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

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


46. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2914/9 
a p.p.č. 2914/1 v k. ú. Dražov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 851/08/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemky p.p.č. 2914/9 o výměře 326 m2 a p.p.č. 2914/1 
o výměře 1647 m2 v k. ú. Dražov a obci Stanovice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností Statek Hlinky, s.r.o., se sídlem Stanovice, Hlinky – Dražov 136, PSČ 360 01, IČ 26397633 (jako kupující na straně druhé), za cenu 4,26 Kč/m2, tj. 8.400,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti Statek Hlinky s.r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemků p.p.č. 2914/9 o výměře 326 m2 a p.p.č. 2914/1 o výměře 1647 m2 v k. ú. Dražov a obci Stanovice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností Statek Hlinky, s.r.o., se sídlem Stanovice, Hlinky – Dražov 136, PSČ 360 01, IČ 26397633 (jako kupující na straně druhé), za cenu 4,26 Kč/m2, tj. 8.400,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti Statek Hlinky s.r.o.

- 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: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


47. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BD 6012/VH/2007 ze dne 29.10.2007 - ev. č. 227/2007, související s realizací stavby „I/21 Velká Hleďsebe“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 852/08/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BD 6012/VH/2007 ze dne 29.10.2007 
- ev. č. 227/2007, související s realizací stavby „I/21 Velká Hleďsebe“, uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ 65993390 (jako budoucí dárce 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), dle návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětného Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřit jej podpisem tohoto dodatku

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


48. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2013/6 
a p.p.č. 2012/11 v k. ú. Hranice u Aše  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 853/08/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemky p.p.č. 2013/6 o výměře 224 m2 a p.p.č. 2012/11 o výměře 1103 m2, v k. ú. Hranice u Aše, v obci Hranice, okres Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Pavlem Šambergerem, bytem Hraniční 611, 351 24 Hranice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 106.160,-- Kč + 950,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.900,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 111.510,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Pavla Šambergera

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemků p.p.č. 2013/6 o výměře 224 m2 a p.p.č. 2012/11 o výměře 1103 m2, v  k. ú. Hranice u Aše, v obci Hranice, okres Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a panem Pavlem Šambergerem, bytem Hraniční 611, 351 24 Hranice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 106.160,-- Kč 
+ 950,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.900,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu 
+ 500,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 111.510,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Pavla Šambergera

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Domova pro seniory v Hranicích, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 21.11.2011

Zodpovídá: Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro Seniory v Hranicích, příspěvkové organizace


49. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 854/08/11
- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 1965/23 o výměře 117 m2 
a p.č. 1965/24 o výměře 28 m2 v k. ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný 
na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Chodov
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků 
p.č. 1965/23 o výměře 117 m2 a p.č. 1965/24 o výměře 28 m2 v k. ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Chodov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1949/6 o výměře 524 m2 a p.č. 1966/12 o výměře 257 m2 v k. ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy, mezi městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, 
IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Chodov do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


50. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 855/08/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 13/13 o výměře 193 m2, 
p.č. 13/14 o výměře 35 m2, p.č. 13/15 o výměře 342 m2, p.č. 13/16 o výměře 440 m2, p.č. 13/17 o výměře 2 m2, p.č. 13/18 o výměře 1 m2 a p.č. 24/10 o výměře 1278 m2, vše v k. ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo a pozemky p.č. 1176/10 o výměře 50 m2, p.č. 1313/14 o výměře 10 m2, p.č. 1313/15 o výměře 24 m2, p.č. 1313/16 o výměře 47 m2, p.č. 1367/9 o výměře 33 m2, p.č. 1367/10 o výměře 258 m2, 
p.č. 1367/11 o výměře 15 m2, p.č. 1383/2 o výměře 5 m2, p.č. 1383/3 o výměře 32 m2, p.č. 1389/13 
o výměře 4 m2, p.č. 1389/14 o výměře 15 m2 a p.č. 1389/16 o výměře 22 m2, vše v k. ú. Nové Sedlo 
u Lokte a obec 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 Nové Sedlo, Masarykova 502, PSČ 357 34, IČ 00259527, zastoupeným starostkou města paní Kristou Kulhanovou (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce 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 pozemků p.č. 13/13 o výměře 193 m2, p.č. 13/14 o výměře 35 m2, p.č. 13/15 o výměře 342 m2, p.č. 13/16 o výměře 440 m2, p.č. 13/17 o výměře 2 m2, p.č. 13/18 o výměře 1 m2 a p.č. 24/10 o výměře 1278 m2, vše v k. ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo a pozemků p.č. 1176/10 o výměře 50 m2, p.č. 1313/14 o výměře 10 m2, p.č. 1313/15 o výměře 24 m2, p.č. 1313/16 o výměře 47 m2, p.č. 1367/9 o výměře 33 m2, p.č. 1367/10 o výměře 258 m2, p.č. 1367/11 o výměře 15 m2, p.č. 1383/2 o výměře 5 m2, p.č. 1383/3 
o výměře 32 m2, p.č. 1389/13 o výměře 4 m2, p.č. 1389/14 o výměře 15 m2 a p.č. 1389/16 o výměře 22 m2, vše v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obec 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 Nové Sedlo, Masarykova 502, PSČ 357 34, IČ 00259527, zastoupeným starostkou města paní Kristou Kulhanovou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce 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 bezúplatné nabytí pozemků p.č. 386/9 o výměře 75 m2,  p.č. 386/11 o výměře 123 m2,  p.č. 387/10 o výměře 1262 m2,  p.č. 8/6  
o výměře 3 m2 a p.č. 14/4 o výměře 78 m2, vše v k. ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo a pozemků 
p.č. 1176/12 o výměře 23 m2,  p.č. 1313/17 o výměře 58 m2,  p.č. 1313/18 o výměře 24 m2,  p.č. 1368/5  
o výměře 3 m2 a p.č. 1389/15 o výměře 22 m2, vše v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo formou darovací smlouvy mezi městem Nové Sedlo, se sídlem Nové Sedlo, Masarykova 502, PSČ 357 34, 
IČ 00259527, zastoupeným starostkou města paní Kristou Kulhanovou (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


51. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 856/08/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.č. 447/2 o výměře 10772 m2, 
p.č. 515/1 o výměře 7710 m2, p.č. 522/2 o výměře 14306 m2 a část pozemku p.č. 501/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 431-1550/2011 z původního pozemku p.č. 501/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 501/19 o výměře 449 m2, vše v k. ú. Vítkov u Sokolova a obci Sokolov a pozemky p.č.  3633/3 o výměře 1362 m2, p.č.  374/2 o výměře 42 m2, p.č. 4111/5 o výměře 129 m2 a část pozemku p.č. 4111/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2909-31/2011 z původního pozemku p.č. 4111/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 4111/9  
o výměře 1914 m2, vše v k. ú. a obci Sokolov včetně všech součástí, staveb a příslušenství formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Berkou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.č. 447/2 o výměře 10772 m2, p.č. 515/1 o výměře 7710 m2, p.č. 522/2 o výměře 14306 m2 a části pozemku p.č. 501/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 431-1550/2011 z původního pozemku p.č. 501/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 501/19  o výměře 449 m2, vše v k. ú. Vítkov u Sokolova a obci Sokolov a pozemků  p.č.  3633/3 o výměře 1362  m2, p.č.  374/2 o výměře 
42 m2, p.č. 4111/5 o výměře 129 m2 a části pozemku p.č. 4111/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2909-31/2011 z původního pozemku p.č. 4111/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 4111/9  o výměře 1914 m2, vše v k. ú. a obci Sokolov včetně všech součástí, staveb 
a příslušenství formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Berkou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku 
p.č. 1447/1 o výměře 1462 m2 a části pozemku p.č. 4104/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 2938-55/2011 z původního pozemku p.č. 4104/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 4104/7 o výměře 1171 m2 vše v k. ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 00259586, zastoupeným starostou města 
Ing. Zdeňkem Berkou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


52. 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 857/08/11

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 245/3 v k. ú. Tršnice, silnice č. III/21227 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 122-3269/2011 
ze dne 19.05.2011 (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 516/06/09 ze dne 04.06.2009 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 1341/1 a p.p.č. 1341/2 v k. ú. Bor 
u Karlových Var, silnice č. III/22129 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 435-3/2011 ze dne 28.01.2011 (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 05.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1362 v k. ú. Děpoltovice, silnice č.  III/2204 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 367-5485/2009 ze dne 11.03.2009 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 2.522,80 Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 44/01/05 ze dne 20.01.2005

- 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: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


53. Zrušení usnesení č. RK 448/05/11 ze dne 02.05.2011 - 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 858/08/11

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 448/05/11 ze dne 02.05.2011 ve znění: 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 343/1 v k. ú. Sokolov, silnice č. II/181 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 2877-6411/2010 ze dne 15.12.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel NN, VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 516/06/09 ze dne 04.06.2009
      
Zbývající usnesení č. RK 448/05/11 ze dne 02.05.2011 se nemění 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 343/5 v k. ú. Sokolov, silnice č. II/181 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 2935-6411/2011 ze dne 28.06.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel NN, VN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 516/06/09 ze dne 04.06.2009      

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


54. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 360 v k. ú. Třebeň

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 859/08/11

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 360, která byla oddělena geometrickým plánem č. 182-224/2011 z původního pozemku p.p.č. 360 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 360/2 o výměře 48 m2 v k. ú. a obci Třebeň, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Třebeň, se sídlem Třebeň 31, PSČ 351 34 Skalná, IČ 00572705, zastoupenou panem Antonínem Kalinou, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Třebeň

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 360, která byla oddělena geometrickým plánem č. 182-224/2011 z původního pozemku p.p.č. 360 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 360/2 o výměře 48 m2 v k. ú. a obci Třebeň, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Třebeň, se sídlem Třebeň 31, PSČ 351 34 Skalná, IČ 00572705, zastoupenou panem Antonínem Kalinou, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Třebeň

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

Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


55. Darování sochy Karla IV. městu Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 860/08/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit darování majetku Karlovarského kraje kulturní památky sochy Karla IV. na objektu I. P. Pavlova 7, č.p. 891, která je ve správě příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Krajskou knihovnou Karlovy Vary (jako dárcem na straně jedné) a městem Karlovy Vary (jako obdarovaným na straně druhé)

- schvaluje uzavření darovací smlouvy dle návrhu

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary, PhDr. Evě Žákové, uzavřít darovací smlouvu
Termín kontroly: 7.11.2011
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


56. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ Léčebny dlouhodobě nemocných v Nejdku neuskutečnit nabídku movitého majetku motorového vozidla Multicar M25 ostatním organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 861/08/11

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení nepotřebného a neupotřebitelného movitého majetku, a to vozu Multicar M25 svěřeným do správy příspěvkové organizace Léčebny dlouhodobě nemocných v Nejdku s tím, že tento majetek nebude nabízen příspěvkovým organizacím či složkám kraje z důvodu použití hodnoty starého vozu Multicar M25 protiúčtem při nákupu repasovaného vozu Multicar

Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


57. Smlouva o právu provést stavbu „R6 Nové Sedlo – Sokolov, kabel SOS trasy z R6 do sídla ŘSD
ČR, správa Karlovy Vary“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 862/08/11

- schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „R6 Nové Sedlo – Sokolov, kabel SOS trasy z R6 do sídla ŘSD ČR, správa Karlovy Vary“ mezi Karlovarským krajem (jako vlastníkem pozemku) 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary (jako stavebníkem)

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje a řediteli Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Karlovy Vary, Ing. Pavlu Rödlovi, uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „R6 Nové Sedlo – Sokolov, kabel SOS trasy z R6 do sídla ŘSD ČR, správa Karlovy Vary“

Termín kontroly: 19.9.2011 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucí odboru správa majetku


58. Revokace usnesení č. RK 610/06/11 ze dne 6.6.2011 - Smlouva o zřízení věcného břemene 
pro stavbu „Cyklostezka podél řeky Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 863/08/11

- revokuje své usnesení ze dne 6.6.2011 č. RK 610/06/11

- schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ ve prospěch p.p.č. 102/1, k. ú. Dvory, 
která je ve vlastnictví společnosti Variada Karlovy Vary s.r.o., IČ 27958752, a to za jednorázovou úhradu ve výši 36.015,-- Kč včetně DPH. Smlouva bude uzavřena mezi společností Variada Karlovy Vary s.r.o. (na straně povinného) a městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem (na straně oprávněných)

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi
společností Variada Karlovy Vary s.r.o. na jedné straně a městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem na straně druhé

Termín kontroly: 19.9.2011 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucí odboru správa majetku


59. Souhlas s pokácením čtyř kusů topolů, rostoucích na p.p.č. 31/2 v k. ú. Dolní Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 864/08/11

- souhlasí s pokácením čtyř kusů topolů, rostoucích na p.p.č. 31/2 v k. ú. Dolní Dvory, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu špatného zdravotního stavu dřevin

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí, o povolení kácení
Termín kontroly: 19.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


60. Tisková oprava usnesení č. RK 732/07/11 ze dne 11.07.2011 - 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 865/08/11

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 732/07/11 ze dne 11.07.2011 přijatého 
ke schválení zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje, a to tak, že se vypouští pozemek p.č. 672/1 a místo něj se vkládá pozemek p.č. 627/1, takže text daného usnesení po tiskové opravě usnesení zní: 

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 627/1 v k. ú. Habartov, silnice č.  III/21233 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 892-1354/2010 
ze dne 15.02.2010 (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 05.10.2006

Další text usnesení se nemění.
Termín kontroly: 5.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


61. Schválení veřejné sbírky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 866/08/11

- souhlasí v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s uspořádáním veřejné sbírky Karlovarským krajem na práce související s obnovou historických hrobů na městském hřbitově v Lokti, a to z veřejné kulturní akce pořádané Karlovarským krajem dne 11.9.2011 na hradě v Lokti u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví, a s převedením
100 % výtěžku na účet vlastníka hřbitova, města Lokte

- ukládá Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zabezpečit organizaci veřejné sbírky a předložit ministerstvu vnitra ke kontrole a schválení celkové
vyúčtování sbírky

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

Termín kontroly: leden 2012

Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství                      a cestovního ruchu
	

62. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 - III. etapa

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 867/08/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným subjektům než obcím (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2011 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci III. etapy v celkové výši 200.000,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Společenství vlastníků jednotek nábř. Jana Palacha 1211/34, Karlovy Vary
200.000,-- Kč
Karlovy Vary, činžovní dům Mona Lisa
Oprava a nátěr fasády 
a výměna klempířských prvků objektu


- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2011 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci III. etapy v celkové výši 688.000,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Horní Blatná
29.200,-- Kč
Horní Blatná, dům č.p. 127
Restaurování vstupního portálu
Město Horní Blatná
8.800,-- Kč
Horní Blatná, dům č.p. 127
Vybudování stříšky nad portálem
Město Žlutice
650.000,-- Kč
Žlutice, sloup Nejsvětější Trojice
Restaurování sloupu

- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011
Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph. D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu


63. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – 1. etapa Obnova střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 868/08/11

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – 1. etapa Obnova střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č. 2 BOLID M s.r.o., s nabídkovou cenou 
2.397.670,-- Kč včetně DPH.

- souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – 1. etapa Obnova střední kupole hlavního průčelí nad Zanderovým sálem“ mezi Karlovarským krajem a vítězem veřejné zakázky firmou BOLID M s.r.o., s nabídkovou cenou 2.397.670,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova břidličné části střešního pláště vč. souvisejících částí krovu, atikových zdí, říms, vikýřů, komínů a klempířských prvků – 1. etapa Obnova střední kupole hlavního průčelí 
nad Zanderovým sálem“ 
Termín kontroly: 17.10.2011

Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


64. Projekt „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“ 
- schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013 
- schválení finančního krytí projektu
- schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Revitalizace národní památky Císařské lázně“ a správu nemovitostí 

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


65. Žádost Karlovarského kraje o souhlas s užíváním Becherovy vily partnerem projektu Galerií umění Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 869/08/11

- schvaluje předložení „Žádosti Karlovarského kraje o souhlas s užíváním Becherovy vily partnerem projektu ROP Galerií umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje“ Úřadu Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Žádosti Karlovarského kraje o souhlas s užíváním Becherovy vily partnerem projektu ROP Galerií umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje“
Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá:   Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


66. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 870/08/11

- schvaluje výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2011 v částkách dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


67. Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 871/08/11

- souhlasí s návrhem dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov 
pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá: Ing. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 


68. Tisková oprava usnesení č. RK 526/05/11 - projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 872/08/11

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 526/05/11 ze dne 16.5.2011, přijatého 
ke schválení projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, tak že text usnesení po tiskové opravě usnesení zní: 

- bere na vědomí informace o projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zařazení projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“, na který bude žádána finanční podpora v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit, že žadatelem o dotaci pro projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověřit generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, podpisem žádosti o finanční podporu na projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financované v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši  82.352.941,-- Kč včetně DPH 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v minimální výši 15 % způsobilých výdajů, 
tj. 12.352.941,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši celkových nákladů 100 % 
tj. 82.352.941,-- Kč včetně DPH z prostředků kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci Regionálního operačního programu ve výši 2.500.000,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66, dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví


69. Výkon působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 873/08/11

jako jediný akcionář společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČ 26365804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- určuje, v souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, 
že auditorem pro ověření řádné účetní závěrky Karlovarské krajské nemocnice a.s., za roky 2011 a 2012 bude společnost EURO-Trend Audit, a.s., Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1, IČ 25733834

- ukládá Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit zápis o rozhodnutí jediného akcionáře

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře  
Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva KKN a.s.


70. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 874/08/11

- souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech ve výši 580.000,-- Kč na předfinancování realizační fáze grantových projektů včetně uzavření smlouvy 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci včetně uzavření smlouvy

- ukládá RNDr. Zdeňku Papežovi, řediteli příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje
Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace


71. Smlouva o provozování informačních technologií mezi Karlovarským krajem a společností K2 connect solution s.r.o., v rámci realizace individuálního projektu Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 875/08/11

- schvaluje uzavření Smlouvy o provozování informačních technologií mezi Karlovarským krajem 
a společností K2 connect solution s.r.o. k realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 19.9.2011

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


72. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 876/08/11

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni ve výši 864.788,-- Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací kurzu celoživotního vzdělávání „Prohlubování pedagogických kompetencí učitelů anglického a českého jazyka v Karlovarském kraji“ včetně uzavření smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto finančního příspěvku včetně uzavření smlouvy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


73. 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 877/08/11

- schvaluje s účinností od 1. září 2012 nové obory vzdělání včetně forem vzdělávání a nejvyššího povoleného počtu žáků oborů ve středních školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
66-53-H/01 Operátor skladování				dálková forma		102 

Střední škola živnostenská Sokolov
29-53-H/01 Pekař							denní forma		90
69-41-L/502 Vlasová kosmetika				denní forma		68
69-41-L/502 Vlasová kosmetika				dálková forma		90

- schvaluje nezřídit nové obory vzdělání včetně forem vzdělávání ve středních školách, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace

Střední škola živnostenská Sokolov
65-42-M/02 Cestovní ruch					denní forma		

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
18-20-M/01 Informační technologie			denní forma	

Gymnázium a obchodní akademie Chodov
63-41-M/02 Obchodní akademie				dálková forma	

Gymnázium a střední odborná škola Aš
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání			denní forma

- schvaluje s účinností od 1. září 2011 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, z 500 na 370 a navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design, denní forma vzdělávání, ze 100 na 120

- schvaluje s účinností od 1. září 2011 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 
29-51-E/01 Potravinářská výroba, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb, z 30 na 90

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení a informovat ředitele uvedených příspěvkových organizací o tomto usnesení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy podpisem žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 19.9.2011 

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


74. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje asociaci „Záchranný kruh“

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení. 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 878/08/11

- schvaluje poskytnutí částky 34.399,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 1.417.645,-- Kč 
na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle návrhu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy
Termín kontroly: 19.9.2011
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



76. „Otročin, Měchov – vodovod “ -  podpora z Ministerstva zemědělství ČR a spolufinancování  
Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 879/08/11

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech ve výši 380.000,-- Kč na spolufinancování akce „Otročin, Měchov – vodovod“ 

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech dle návrhu
Termín kontroly: 5.12.2011
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


77. Vodohospodářské akce podporované z Ministerstva zemědělství ČR a spolufinancování Karlovarským krajem – schválení smluv –  tisková oprava části usnesení č. RK 753/07/11 ze dne 11.7.2011 a  důvodové zprávy k usnesení č. RK 425/04/11 ze dne 18.4.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 880/08/11

- schvaluje  ve smyslu důvodové zprávy provedení tiskové opravy usnesení  č. RK 753/07/11 ze dne 11.7.2011 takto:

část původního textu usnesení ve znění:
„Schvaluje uzavření smluv o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem 
a Obcí Jindřichovice na akce
	Jindřichovice - kanalizace, 3. etapa ve výši 590.000,-- Kč

Jindřichovice - vodovod, 3. etapa ve výši 1.720.000,-- Kč“
se vypouští a nahrazuje textem 
„Schvaluje uzavření smluv o poskytnutí příspěvku mezi Karlovarským krajem 
a Obcí Jindřichovice na akce
	Jindřichovice - kanalizace, 3. etapa ve výši 1.720.000,-- Kč

Jindřichovice - vodovod, 3. etapa ve výši 590.000,-- Kč“

Ostatní části uvedeného usnesení zůstávají beze změny. 

- souhlasí s tiskovou opravou  důvodové zprávy k usnesení č. RK 425/04/11 ze dne 18.4.2011  a to části textu v tabulce návrhu zařazení žádostí do kategorií v tomto smyslu:

ruší se část textu
Akce
Inv. náklady
(mil. Kč)
Kofinancování KK (mil. Kč)
Jindřichovice – vodovod, 3.etapa 
17,2
1,72
Jindřichovice -  kanalizace, 3. etapa
  5,9
0,59
 
nahrazuje se 
Akce
Inv. náklady
(mil. Kč)
Kofinancování KK (mil. Kč)
Jindřichovice – vodovod, 3. etapa 
5,9
0,59
Jindřichovice -  kanalizace 3. etapa
 17,2
1,72
Zbývající text důvodové zprávy se nemění.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení tiskovou opravu  důvodové zprávy k usnesení č. ZK 201/06/11 ze dne 16.6.2011 a to části textu v tabulce návrhu zařazení žádostí 
do kategorií v tomto smyslu:
 ruší se část textu
Akce
Inv. náklady
(mil. Kč)
Kofinancování KK (mil. Kč)
Jindřichovice – vodovod, 3.etapa 
17,2
1,72
Jindřichovice -  kanalizace, 3. etapa
  5,9
0,59

 nahrazuje se novým textem
Akce
Inv. náklady
(mil. Kč)
Kofinancování KK (mil. Kč)
Jindřichovice – vodovod 3. etapa 
5,9
0,59
Jindřichovice -  kanalizace, 3. etapa
 17,2
1,72
Zbývající text důvodové zprávy se nemění.

Termín kontroly: 7.11.2011
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


78. Jmenování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 881/08/11

- jmenuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění platných předpisů, JUDr. Manfreda Krause do funkce vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení dnem 15.8.2011

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečení úkolů spojených se jmenováním
Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu


79a) Změna č. 25 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Jáchymov 
– místní část Mariánská

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 882/08/11

- souhlasí se schválením změny č. 25 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Jáchymov – místní část Mariánská

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje změnu č. 25 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Jáchymov – místní část Mariánská ke schválení

Termín kontroly: 17.10.2011
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


79b) Doplnění vyjádření k podnětu Transparency International ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 883/08/11

- schvaluje doplnění vyjádření Karlovarského kraje k podnětu Transparency International ČR dle návrhu

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu předložit doplnění vyjádření k podpisu hejtmanovi  
Termín kontroly: 3.10.2011

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 


79c) Změna části usnesení č. RK 515/05/11 ze dne 16.05.2011 – Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 884/08/11

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. RK 515/05/11 ze dne 16.05.2011 ve znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ v k. ú. Hradiště u Chebu, za cenu v místě a čase obvyklou. V případě, že bude tato cena nižší než 100,-- Kč/m², budou prodány pozemky za tuto minimální cenu a cena 100,-- Kč/m² bude cenou smluvní.

Zbývající část usnesení č. RK 515/05/11 ze dne 16.05.2011 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 185/06/11 ze dne 16.06.2011 ve znění:

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ v k. ú. Hradiště u Chebu, za cenu v místě a čase obvyklou. V případě, že bude tato cena nižší než 100,-- Kč/m², budou prodány pozemky za tuto minimální cenu a cena 100,-- Kč/m² bude cenou smluvní.

Zbývající část usnesení č. ZK 185/06/11 ze dne 16.06.2011 se nemění.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ v k. ú. Hradiště u Chebu, za cenu v místě a čase obvyklou. V případě, že bude tato cena nižší než 168,-- Kč/m², budou prodány pozemky za tuto minimální cenu a cena 168,-- Kč/m² bude cenou smluvní.
Termín kontroly: 3.10.2011
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


79d) Schválení Smlouvy o nájmu nemovitostí v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 885/08/11

- schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitostí v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

	- schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitostí v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle návrhu


- pověřuje Ing. Drahomíru Stefanovičovou, pověřenou zastupováním vedoucího odboru správa majetku, k podpisu Smlouvy o nájmu nemovitostí v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov mezi Karlovarským krajem a společností Autobusy Karlovy Vary, a.s.  
Termín kontroly: 3.10.2011

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










