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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 1. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 2. ledna 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:03 do 11:07 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, 
Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (do 09:48 hod.), Mgr. Havel (od 09:48 hod.)
Přizvaní:	Mgr. Šperglová, Ing. V. Tomsová, PhDr. Mgr. Smoleja, Ing. Motyčková
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Štěpánka Košťálová


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.1.2012		RK 01/01/12	
	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 02/01/12
příspěvkové organizace Domov se zdravotním postižením Sokolík v Sokolově

Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 03/01/12
a schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Domov 
se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku
Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci 		RK 04/01/12
Muzeum Sokolov
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení 	RK 05/01/12
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje  
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost 	RK 06/01/12
CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o.  
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení 	RK 07/01/12
obětí nacismu  
	Prominutí pohledávky za povinným Ves transport.CZ, s.r.o.			RK 08/01/12

„Obchodní akademie Karlovy Vary – Oprava střechy včetně krovu a fasády“ 	RK 09/01/12
změna termínu dokončení realizace akce
	Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 	RK 10/01/12
– schválení nového znění textu vzorových Smluv o realizaci grantových projektů
	Organizační řád společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.  				RK 11/01/12
	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek 	RK 12/01/12
p.p.č. 454 v k. ú. Kostrčany
	Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky 	RK 13/01/12
p.p.č. 676/3 a p.p.č. 676/4 v k. ú. Podlesí u Sadova
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 14/01/12
– části pozemků p.p.č. 1717 a p.p.č. 1779 v k. ú. Rotava
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 15/01/12
do majetku obce Valeč a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Valeč 
do majetku Karlovarského kraje
Souhlas s pokácením javoru rostoucího na p.p.č. 2510/1 v k. ú. Pernink		RK 16/01/12
Souhlas s pokácením 8 ks dřevin rostoucích na p.p.č. 2711/1 v k. ú. Karlovy Vary	RK 17/01/12
	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace 		RK 18/01/12
– Krajská knihovna Karlovy Vary
Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 19/01/12
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012
Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 20/01/12
ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury		RK 21/01/12
	Projekt „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v oblasti obchodu“ příspěvkové 	RK 22/01/12
organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov
23a)	Informace o kontrole provedené u příspěvkové organizace Územní zdravotnická 	RK 23/01/12
záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace












      PaedDr. Josef Novotný v. r.		 	            PaedDr. Vratislav Emler v. r. 
                   hejtman					 	            ověřovatel
          Karlovarského kraje



















A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 23 a)	Informace o kontrole provedené u příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.1.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 01/01/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 2.1.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov se zdravotním postižením Sokolík v Sokolově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 02/01/12

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 54.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík v Sokolově

Zodpovídá: Lenka Guzaničová, ředitelka příspěvkové organizace


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 03/01/12

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 855.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku

- schvaluje použití investičního fondu v celkové výši 855.000,-- Kč příspěvkové organizaci Domov 
se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku na akci „Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ – inženýrská činnost

Zodpovídá: JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka příspěvkové organizace

4. Poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Muzeum Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 04/01/12

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 239.915,80 Kč příspěvkové organizaci Muzeum Sokolov na úhradu daně z přidané hodnoty projektu „Náprava škod způsobených dobýváním cínu 
na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným, v katastrálním území Čistá u Rovné, okres Sokolov“

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 05/01/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje ve výši 300.000,-- Kč na „Mistrovství ČR v požárních disciplínách mladých hasičů 
a dorostenců v roce 2012“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajským sdružením hasičů Karlovarského kraje ve výši 300.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost CITY GOLF 
& RACING CLUB s.r.o.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 06/01/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro společnost CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o., ve výši  95.000,-- Kč na „pořádání dostihových dnů jménem Karlovarského kraje v průběhu sezóny 2012“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a společností CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o., ve výši 95.000,-- Kč

Termín kontroly: 19.3.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení obětí nacismu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 07/01/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sdružení obětí nacismu ve výši 30.000,-- Kč na „celoroční činnost sdružení“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sdružením obětí nacismu ve výši 30.000,-- Kč

Termín kontroly: 19.3.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


8. Prominutí pohledávky za povinným Ves transport.CZ, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 08/01/12

- schvaluje  prominutí nevymahatelné pohledávky ve výši 7.000,-- Kč za povinným Ves transport.CZ, s.r.o., IČO 28268547, se sídlem Nový Bernštejn 27, 471 41

Termín kontroly: 2.4.2012

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


9. „Obchodní akademie Karlovy Vary – Oprava střechy včetně krovu a fasády“ změna termínu dokončení realizace akce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 09/01/12

- doporučuje neprodlužovat termín a účtovat smluvní pokutu dle uzavřené smlouvy o dílo na realizaci stavby ze dne 15.6.2011 a dodatku č. 1 ze dne 10.11.2011

Termín kontroly: 4.6.2012 

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


10. Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – schválení nového znění textu vzorových Smluv o realizaci grantových projektů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 10/01/12

- schvaluje nové znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle návrhu

- schvaluje zapracování případných změn znění vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na základě připomínek věcně příslušných odborů v rámci implementační struktury a dle podmínek konkrétního grantového projektu prostřednictvím odboru investic a grantových schémat 

Termín kontroly: 5.3.2012 

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


11. Organizační řád společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 11/01/12

- schvaluje, jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., jejímž zakladatelem je Karlovarský kraj, předložený Organizační řád společnosti

Termín kontroly: 6.2.2012

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


12. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 454 v k. ú. Kostrčany

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 12/01/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek p.p.č. 454 o výměře 483 m2 v k. ú. Kostrčany a obci Valeč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) 
a společností BOTEP PLUS spol. s r.o., se sídlem Žlutice, Valeč - Jeřeň čp. 6, PSČ 364 52, 
IČO 64357571, zastoupenou panem Čeňkem Holým, jednatelem (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 10.143,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti BOTEP PLUS spol. s r.o.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemku p.p.č. 454 
o výměře 483 m2 v k. ú. Kostrčany a obci Valeč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako prodávající na straně jedné) a společností BOTEP PLUS spol. s r.o., se sídlem Žlutice, Valeč 
- Jeřeň čp. 6, PSČ 364 52, IČO 64357571, zastoupenou panem Čeňkem Holým, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 10.143,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví společnosti BOTEP PLUS spol. 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: 2.4.2012

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





13. Záměr kraje prodat nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 676/3 a p.p.č. 676/4 v k. ú. Podlesí u Sadova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 13/01/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemky p.p.č. 676/3 o výměře 60 m2 a p.p.č. 676/4 
o výměře 27 m2 v k. ú. Podlesí u Sadova a obci Sadov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Karlem Janovským, trvale bytem Podlesí 38, PSČ 360 01 Sadov – Podlesí (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 4.350,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Karla Janovského

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej pozemků p.p.č. 676/3 
o výměře 60 m2 a p.p.č. 676/4 o výměře 27 m2 v k. ú. Podlesí u Sadova a obci Sadov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Karlem Janovským, trvale bytem Podlesí 38, PSČ 360 01 Sadov – Podlesí (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 4.350,-- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Karla Janovského

- 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: 2.4.2012

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


14. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1717 a p.p.č. 1779 v k. ú. Rotava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 14/01/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1717, která byla oddělena geometrickým plánem č. 829-3940/2011 z původního pozemku p.p.č. 1717 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1717/2 o výměře 295 m2 a část pozemku p.p.č. 1779, která byla oddělena geometrickým plánem č. 847-5921/2011 z původního pozemku p.p.č. 1779 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1779/2 o výměře 948 m2, vše v k. ú. a obci Rotava, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Rotava, se sídlem Sídliště 721, Rotava, PSČ 357 01, IČO 00259551, zastoupeným paní Ivou Kalátovou, starostkou 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 Rotava

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1717, která byla oddělena geometrickým plánem č. 829-3940/2011 z původního pozemku p.p.č. 1717 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1717/2 o výměře 295 m2 a části pozemku p.p.č. 1779, která byla oddělena geometrickým plánem č. 847-5921/2011 z původního pozemku p.p.č. 1779 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1779/2 o výměře 948 m2, vše v k. ú. a obci Rotava, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Rotava, se sídlem Sídliště 721, Rotava, PSČ 357 01, IČO 00259551, zastoupeným paní Ivou Kalátovou, starostkou 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 Rotava

- 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: 2.4.2012

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


15. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Valeč a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Valeč do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 15/01/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 973/2 o výměře 605 m2  
a  p.p.č. 999/1 o výměře 272 m2 v k. ú. Velký Hlavákov a obci Valeč, p.p.č. 1311/1 o výměře 5609 m2, p.p.č. 1332/2 o výměře 182 m2 a části pozemku p.p.č. 1346/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 222-80/2011 z původního pozemku p.p.č. 1346/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1346/11 o výměře 1265 m2, p.p.č. 1346/12 o výměře 40 m2 a p.p.č. 1346/14 o výměře 180 m2, vše v k. ú. Valeč v Čechách a obci Valeč formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako dárce na straně jedné) a obcí Valeč, se sídlem Náměstí 119, PSČ 364 55 Valeč, IČO 00255114, zastoupenou starostou obce panem Josefem Kubařem (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 Valeč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 973/2 o výměře 605 m2  a p.p.č. 999/1 o výměře 272 m2 v k. ú. Velký Hlavákov a obci Valeč, p.p.č. 1311/1 o výměře 5609 m2, p.p.č. 1332/2 o výměře 182 m2 a částí pozemku p.p.č. 1346/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 222-80/2011 z původního pozemku p.p.č. 1346/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1346/11 o výměře 1265 m2, p.p.č. 1346/12 o výměře 40 m2 a p.p.č. 1346/14 o výměře 180 m2, vše v k. ú. Valeč v Čechách a obci Valeč formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Valeč, se sídlem Náměstí 119, PSČ 364 55 Valeč, IČO 00255114, zastoupenou starostou obce panem Josefem Kubařem (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 Valeč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 7/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 222-80/2011 z původního pozemku p.p.č. 7/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 7/8 o výměře 5 m2, části pozemku p.p.č. 1332/8, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1332/8 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1332/30 o výměře 90 m2, pozemku p.p.č. 1332/17 o výměře 28 m2 a části pozemku st.p.č. 10/6, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st. p.č. 10/6 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2011 
o výměře 20 m2, vše v k. ú. Valeč v Čechách a obci Valeč a části pozemku p.p.č. 419/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 57-81/2011 z původního pozemku p.p.č. 419/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 419/9 o výměře 2305 m2 v k. ú. Kostrčany a obci Valeč formou darovací smlouvy, mezi obcí Valeč, se sídlem Náměstí 119, PSČ 364 55 Valeč, IČO 00255114, zastoupenou starostou obce panem Josefem Kubařem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví obce Valeč 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: 2.4.2012

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


16. Souhlas s pokácením javoru rostoucího na p.p.č. 2510/1 v k. ú. Pernink

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 16/01/12

- souhlasí s pokácením javoru rostoucího na p.p.č. 2510/1 v k. ú. Pernink, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu budoucí výstavby garáže na přilehlé p.p.č. 356/28 v k. ú. Pernink

- souhlasí s bezúplatným ponecháním vytěžené dřevní hmoty žadatelce paní Jindřišce Hrůzové, bytem Školní Louka 313, 362 36 Pernink

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, požádat obec Pernink o povolení kácení

Termín kontroly: 19.11.2012

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


17. Souhlas s pokácením 8 ks dřevin rostoucích na p.p.č. 2711/1 v k. ú. Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 17/01/12

- souhlasí s pokácením dřevin, rostoucích na p.p.č. 2711/1 v k. ú. Karlovy Vary ve vlastnictví Karlovarského kraje, dle situačního zákresu uvedeného v příloze č. 1. Kácení výše zmíněných dřevin je nutné z důvodů rekonstrukce kanalizačního řádu v areálu nemocnice Karlovy Vary.

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje, požádat Magistrát města Karlovy Vary o povolení kácení

Termín kontroly: 23.4.2012

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


18. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Krajská knihovna Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 18/01/12

- bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary PhDr. Evou Žákovou

- vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění platných předpisů, výběrové řízení na pozici ředitele příspěvkové organizace – Krajská knihovna Karlovy Vary

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise - Ing. Eva Valjentová (uvolněný člen zastupitelstva KK) 
člen komise - Mgr. Jaroslav Borka (náměstek hejtmana KK)
člen komise - MUDr. Václav Larva (uvolněný člen zastupitelstva KK)
člen komise -  Ing. Jaroslav Bradáč (uvolněný člen zastupitelstva KK)
člen komise -  Ing. Josef Hora (člen zastupitelstva KK)
člen komise - Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. (vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu)
člen komise - PhDr. Květa Cempírková (ředitelka Jihočeské vědecké knihovny České Budějovice)
náhradníci - Ing. Václav Jakubík (člen zastupitelstva KK), p. Milan Matějka (člen zastupitelstva KK), Ing. Zdeněk Berka (člen zastupitelstva KK), Ing. Karel Jakobec (člen zastupitelstva KK), 
Mgr. Veronika Vodičková (vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu), Mgr. Zlata Houšková (ředitelka odboru vzdělávání v Národní knihovně)

tajemník komise – pí Naděžda Domecká (úředník odd. personálních věcí a vzdělávání odboru kancelář ředitel úřadu)

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

Termín kontroly: 6.2.2012

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


19. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 19/01/12

- schvaluje 

	výjimky (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením 
č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, 
pro žádosti, ke kterým nebyla doložena povinná příloha stanovená v Čl. II odst. 3 písm. g) těchto pravidel, a to v tom smyslu, že dané žádosti budou přijaty, hodnoceny a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící přílohu – závazné stanovisko orgánu státní památkové péče - doloží nejpozději do 30.1.2012:




Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu

Římskokatolická farnost Toužim
Krásné Údolí, kostel sv. Vavřince
- restaurátorský průzkum 
a záměr na fasádě kostela
Závazné stanovisko bylo vydáno dne 18.11.2011 
a dne 21.11.2011 předloženo krajskému úřadu.
Obec Dolní Žandov
Podlesí, kaple Panny Marie
- obnova kaple
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko.
Ing. arch. František Bělecký, František Bělecký
Jáchymov, dům čp. 126 v Mathesiově ulici
- oprava a konzervace pozůstalého historického zdiva ve dvoře 
Závazné stanovisko bylo vydáno dne 24.11.2011 
a bylo předloženo krajskému úřadu.
Město Jáchymov
Jáchymov, bytový dům čp. 496
- oprava čelní fasády
Závazné stanovisko bylo vydáno dne 24.11.2011 
a předloženo krajskému úřadu.
Město Jáchymov
Jáchymov, bytový dům čp. 284
- oprava čelní fasády
Závazné stanovisko bylo vydáno dne 24.11.2011 
a předloženo krajskému úřadu.
Římskokatolická farnost Skalná
Luby, kostel sv. Ondřeje
- oprava střešní krytiny, krovu 
a klempířských prvků
Závazné stanovisko bylo vydáno dne 9.12.2011 
a předloženo krajskému úřadu.
Spolek přátel města Kraslice, o.s.
Kraslice, hrázděný dvojdům čp. 217
- projektová dokumentace k odstranění havarijního stavu 
a k rekonstrukci památky
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko.
Lenka a Boris Hrabětovi
Jáchymov, dům čp. 521
- oprava omítek, fasády, okenních špalet
Závazné stanovisko bylo vydáno dne 9.12.2011 
a předloženo krajskému úřadu.

	výjimku (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením 
č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, 
pro žádost, u které byla povinná příloha, výpis z katastru nemovitostí (v Čl. II odst. 3 písm. f) pravidel), vydána a doložena až po uzávěrce příjmu žádostí (20.11.2011), a to v tom smyslu, že daná žádost bude přijata a hodnocena:


Obchodní název žadatele
Název objektu
Název projektu


Cesta z města, o.s.

Třebouň, kaple Panny Marie Bolestné


- obnova vnitřních omítek

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

výjimky (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením 
č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, 
pro žádosti, ke kterým nebyla doložena povinná příloha stanovená v Čl. II odst. 3 písm. g) pravidel, 
a to v tom smyslu, že dané žádosti budou přijaty, hodnoceny a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící přílohu – závazné stanovisko orgánu státní památkové péče - doloží nejpozději 
do 30.1.2012:

Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu

Lucie Klempířová
Chlum, čp. 1
- statické a provozní zajištění budovy
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko.
CONTIX spol. s r.o.
Karlovy Vary, Tržiště 27/378
- oprava střešní krytiny 
a konstrukcí krovu, výměna oken a oprava fasády
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko.




	výjimky (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením 
č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, 
pro žádosti, u kterých byla povinná příloha, výpis z katastru nemovitostí (v Čl. II odst. 3 písm. f) pravidel), vydána a doložena až po uzávěrce příjmu žádostí (20.11.2011), a to v tom smyslu, že daná žádost bude přijata a hodnocena:


Obchodní název žadatele
Název objektu
Název projektu






Michal Krul, Antonín Kreissl






Jáchymov, patricijský dům čp. 143

- statické zajištění svislých nosných konstrukcí dvorního traktu, obnova vodorovných a šikmých konstrukcí spojovacího krčku, obnova střešní krytiny





Obec Hazlov



Hazlov, bývalý zámek čp. 40
- zastřešení objektu dle projektové dokumentace v rozsahu: stabilizace obvodového zdiva (korunních říms) objektu


Irena Loosová


Hrad Hartenberg

- projektová dokumentace 
a realizační práce

	výjimku (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje usnesením 
č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje dne 4.3.2010, pro žádost, která nebyla doručena na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu pro podávání žádostí uvedeném v čl. III. odst. 1 Pravidel, a to v tom smyslu, že daná žádost bude přijata a hodnocena:


Obchodní název žadatele
Název objektu
Název projektu

Irena Loosová

Hrad Hartenberg

- projektová dokumentace 
a realizační práce
Termín kontroly: 20.2.2012

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


20. Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 20/01/12

- schvaluje poskytnutí neinvestičních finančních prostředků za účelem zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti v dané oblasti Karlovarskému hudebnímu divadlu ve výši 85.000,-- Kč

- projednala poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení divadelní a kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Karlovarskému městskému divadlu o.p.s., ve výši 135.000,-- Kč, Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 460.000,-- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 460.000,-- Kč a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s., ve výši 460.000,-- Kč

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

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

Termín kontroly: 17.9.2012  

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


21. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 21/01/12

- schvaluje příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v tabulce č. 1

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracování příslušných smluv 
o poskytnutí příspěvků organizacím uvedeným v tabulce č. 1

- projednala příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje uvedené v tabulce č. 2

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

Termín kontroly: 17.9.2012  

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

22. Projekt „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v oblasti obchodu“ příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 22/01/12

- bere na vědomí projektový záměr „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v oblasti obchodu“ příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov v rámci 3. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, prioritní osa 3 – další vzdělávání, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje 

- jmenuje Mgr. Martinu Fenclovou, ředitelku příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov, vedoucím projektu „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v oblasti obchodu“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v oblasti obchodu“ byla příspěvková organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v oblasti obchodu“

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v oblasti obchodu“ 
ve výši 4.951.314,95 Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu ČR 

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídicího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Chodov 

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v oblasti obchodu“

- souhlasí, aby partnerem projektu s finančním příspěvkem bylo Občanské sdružení „QUALITY CONSULT“

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, předložit formulář „Souhlas zřizovatele s podáním projektové žádosti o finanční podporu z OP VK“ k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 5.3.2012

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


23a) Informace o kontrole provedené u příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 23/01/12

- bere na vědomí informaci o veřejnosprávní kontrole provedené odborem kontroly krajského úřadu u příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Zodpovídá: Mgr. Martina Vránová, vedoucí oddělení interního auditu, pověřená zastupováním vedoucího odboru kontroly 



















