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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

ze 3. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 23. ledna 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 09:04 do 12:12 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, 
MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Havel 
Omluveni:		PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Divišová, JUDr. Kraus, JUDr. Pokorný
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.1.2012		RK 27/01/12	
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh 	bez usnesení

v roce 2012
3. 	Rozpočtové změny								RK 28/01/12	
4.	Tisková oprava usnesení č. RK 1298/12/11 o schválení rozpočtové změny 	RK 29/01/12
č. 516/2011
5.	Tisková oprava usnesení č. RK 1298/12/11 o schválení rozpočtové změny 	RK 30/01/12
č. 534/2011
6.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK 31/01/12
příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary
7.	Předpis zastupitelstva kraje – Zásady pro poskytování cestovních náhrad		RK 32/01/12
8.	Zrušení usnesení č. RK 986/09/11 ze dne 19.9.2011 Doplnění a zpřesnění 	RK 33/01/12
metodiky účetnictví pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským 
krajem
9.	Prominutí pohledávek za povinným GOLEM – autodoprava s.r.o.			RK 34/01/12
10.	Schválení Dodatku č. 3 předpisu rady kraje č. PR 01/2009 Pravidla 		RK 35/01/12
pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem
11.	Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 	RK 36/01/12
– schválení nového znění textu vzorových Smluv o realizaci grantových projektů
12.	Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci Dopravní terminál 	RK 37/01/12
Cheb – dohled autora výtvarného návrhu a dohled projektanta při realizaci stavby
13.	Schválení návrhu dodatku č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavby 			RK 38/01/12
- „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon 
akutní medicíny a centrálního vstupu“
14.	Projekt „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ 	RK 39/01/12
příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
15.	Projekt „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ příspěvkové organizace 	RK 40/01/12
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
16.	Převod práv a povinností v rámci smlouvy o závazku veřejné služby 		RK 41/01/12
ve veřejné linkové osobní dopravě z dopravce František Farář 
na společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. – 1. změna „Seznamu linek 
a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje pro rok 2012
17.	Dopravní terminál Mariánské Lázně – schválení postupu při realizaci stavby	RK 42/01/12
18.	Žádost města Luby o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení 		RK 43/01/12
vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Město Luby – kanalizace 
Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice“ v silničních pozemcích Karlovarského 
kraje
19.	Žádost obce Pomezí nad Ohří o snížení jednorázové finanční náhrady 		RK 44/01/12
za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Pomezí nad Ohří 
– kanalizace“ a „Odkanalizování obce Pomezí nad Ohří“, v silničních 
pozemcích Karlovarského kraje
20.	Schválení finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti	RK 45/01/12 
přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“
21.	Schválení finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti 	RK 46/01/12
přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“
22.	Program obnovy venkova 2012 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4	RK 47/01/12
23.	Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 		RK 48/01/12
organizace
24.	Uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě o organizačním zajištění veřejné 	RK 49/01/12
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro poskytnutí inovačních voucherů
25.	Projekt „Karlovarská karta“ – schválení Dodatku č. 2 Smlouvy 			RK 50/01/12
č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
26.	Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-44/2011		RK 51/01/12 
na projekt „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“
27.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek			RK 52/01/12
28.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Optimalizace nákladů		RK 53/01/12 
	na energie v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC 
	(Energy Performance Contracting) – vyhlášení veřejné zakázky
	- schválení formy zadávacího řízení
	- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
	- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
29.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 54/01/12
	s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského 
	kraje – 1
30.	Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti 		RK 55/01/12
	s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského 
	kraje – 2
31.	Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou 		RK 56/01/12
	správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, 
	v období od 01.07.2011 do 31.12.2011
32.	Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, 		RK 57/01/12
	předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, 
	příspěvkové organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních 
	pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, 
	digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu
33.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje	RK 58/01/12 
	– část pozemku p.p.č. 651/1 v k. ú. Lesík, pozemky p.p.č. 260/2 a p.p.č. 260/3 
	v k. ú. Nejdek a pozemek p.p.č. 1172/2 v k. ú. Suchá u Nejdku
34.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 	RK 59/01/12
	p.p.č. 1323/8 v k. ú. Bublava
35.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků 	RK 60/01/12
	p.p.č. 1237/10 a p.p.č. 1815/1 v k. ú. Hroznětín
36.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 	RK 61/01/12
	p.p.č. 2238/2 a p.p.č. 2239/3 v k. ú. Stříbrná
37.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 62/01/12
	do majetku města Nejdek a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města 
	Nejdek do majetku Karlovarského kraje
38.	Zrušení usnesení č. RK 336/04/10 ze dne 01.04.2010 – Bezúplatné nabytí 	RK 63/01/12
	nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – polního hnojiště na pozemku 
	p.č. 310/29 v k. ú. Dřenice u Chebu
39.	Změna části usnesení č. RK 1004/09/11 ze dne 19.09.2011 – Záměr kraje 		RK 64/01/12
	bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemků 
	p.p.č. 1605/1 a p.p.č. 1606/1 v k. ú. Krásná
40.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		RK 65/01/12
	se stavbou „Cyklostezka Ohře“
41.	Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene 			RK 66/01/12
	k p.p.č. 527/111, k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
42.	Souhlas s pokácením 5 ks dřevin, rostoucích na p.p.č. 2214/1 v k. ú. Aš		RK 67/01/12
43.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 		staženo
	na pozemku st.p.č. 32 v k. ú. Dřenice u Chebu
44.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt bez čp/če 		staženo
	na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše v k. ú. Dřenice u Chebu
45.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti 	RK 68/01/12
	s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním 
	postižením „PATA“
46.	Schválení příspěvků na významné akce z oblasti kultury				RK 69/01/12
47.	Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění 	RK 70/01/12
	výkonu regionálních funkcí knihoven v Sokolově a Chebu
48.	Schválení přijetí finančního příspěvku města Mariánské Lázně na úhradu 		RK 71/01/12
	alikvotní části nákladů souvisejících se zajištěním akce „Mezinárodní 
	konzultační kulatý stůl vyzvaných odborníků k porovnání architektonických 
	a urbanistických hodnot měst Západočeského lázeňského trojúhelníku 
	a významných lázeňských měst v Evropě“
49.	Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 72/01/12
	na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012
50.	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 	RK 73/01/12
	projektu „Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“
51.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zhotovitel stavby v rámci	RK 74/01/12 
	projektu Krajské multimediální informační centrum“
- 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
52.	Schválení výše příspěvku na hospodaření Zájmového sdružení právnických 	RK 75/01/12
	osob Císařské lázně Karlovy Vary 
	Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 
	kraje na financování přípravné fáze projektu „Revitalizace národní památky 
	Císařské lázně“ a správu Nemovitostí
53.	Poskytnutí příspěvku občasnému sdružení Babybox  pro odložené děti – Statim 	RK 76/01/12
	na pořízení babyboxu v nemocnici Karlovy Vary
54.	Poskytnutí příspěvku společnosti NEMOS Sokolov s.r.o., na vybavení zubní 	RK 77/01/12
	lékařské služby první pomoci v Sokolově instrumentáriem
55.	Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice 	RK 78/01/12
	a.s.“
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 
realizace projektu  
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu  
56.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 	RK 79/01/12
	za školní rok 2010/2011
57.	Určení výše požadované náhrady škody způsobené bývalým ředitelem 		RK 80/01/12
	příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov 
	nad Teplou
58.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 	RK 81/01/12
	a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012
59.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2012		RK 82/01/12
60.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu 		RK 83/01/12
	Domino, Dětské tiskové agentuře
61.	Nové obory vzdělání ve středních školách, jejichž činnost vykonávají 		RK 84/01/12
	právnické osoby zřizované soukromníkem
62.	Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 	RK 85/01/12
	zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
63.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému 	staženo
	olympijskému výboru
64.	Smlouva o vzájemné spolupráci s ČESKÝM RYBÁŘSKÝM SVAZEM, 		RK 86/01/12
	Západočeským územním svazem v Plzni
65.	„Město Luby – kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice“			RK 87/01/12
	- příspěvek kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací 
a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“
66.	Smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků na přípravu projektu Omezení 	RK 88/01/12
	výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji
67a)	Projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, 	RK 89/01/12
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 – změna údajů
67b)	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků	RK 90/01/12 
p.p.č. 548/3 a p.p.č. 548/7 v k. ú. Hroznětín
67c)	Návrh na uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů mezi autonomní 	RK 91/01/12
	oblastí Gagauzie (Moldavská republika) a Karlovarským krajem 







       Mgr. Martin Havel v. r.	 	           			  Ing. Petr Navrátil v. r.
          náměstek hejtmana					 	            ověřovatel
          Karlovarského kraje



A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila 
- 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. 43	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 na pozemku st.p.č. 32 v k. ú. Dřenice u Chebu

bod č. 44	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt bez čp/če na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše v k. ú. Dřenice u Chebu

bod č. 63	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru


Rozšíření programu o:

bod č. 67 a)	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 – změna údajů

bod č. 67 b)	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 548/3 a p.p.č. 548/7 v k. ú. Hroznětín

bod č. 67 c)	Návrh na uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů mezi autonomní oblastí Gagauzie (Moldavská republika) a Karlovarským krajem 


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.1.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 27/01/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 23.1.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh v roce 2012

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení. 



3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 28/01/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 1/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu CLARA II. Bavorsko EUR (zůstatek 2011) ve výši 12.551,82 EUR (323.836,96 Kč) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
k pokrytí podílu německého projektového partnera Regierung von Oberfranken, který obdržel Karlovarský kraj, jako Lead Partner projektu, od Bavorského státního ministerstva hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie na realizaci projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou

Rozpočtovou změnu č. 2/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši   
200.562,--  Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody, dále do odboru ekonomického ve výši 7.512,50 Kč ke krytí výdajů 
na cestovné, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 
na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko         

Rozpočtovou změnu č. 3/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši 
140.892,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody, dále do odboru ekonomického ve výši 34.019,88 Kč ke krytí výdajů 
na cestovné, které přímo souvisí s realizací projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 
na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko        

Rozpočtovou změnu č. 4/2012
 - přesun rozpočtových prostředků v celkové částce ± 5.158.000,-- Kč z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje do Fondu na podporu nestátních neziskových organizací. Finanční prostředky byly schváleny usnesením č. ZK 352/12/11 ze dne 8.12.2011 pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních  projektů v roce 2012 (rozpis na jednotlivé příjemce a projekty jsou přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 5/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši 6.053,-- Kč 
do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jedná se o nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na mzdy + zákonné odvody projektu  Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.) 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, projekt byl ukončen k 31.12.2011. 

Rozpočtovou změnu č. 6/2012 
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši 40.613,90 Kč (zůstatek vlastních zdrojů určených na předfinancování mzdových výdajů) do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů projektu Karlovarského kraje Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 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. 7/2012 
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši   
555.905,10 Kč (zůstatek vlastních zdrojů určených na předfinancování mzdových výdajů) do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů projektu Karlovarského kraje 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. 8/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši 
113.040,25 Kč do Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů projektu za cestovné projektu BRAVE, připravovaného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Central Europe (Nadnárodní spolupráce)
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši 68.741,02 Kč do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů projektu 
za pohonné hmoty a mýtné téhož projektu

Rozpočtovou změnu č. 9/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 150.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění přípravy fyzických osob stát se osvojiteli nebo pěstouny a dále na zajištění poradenské pomoci osvojitelům nebo pěstounům 
pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Sociální služby, příspěvková organizace Kynšperk 
nad Ohří. 
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru kancelář ředitele úřadu, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 100.000,-- Kč na zřízení poradních sborů jako zvláštních orgánů 
pro účely zprostředkování osvojení pěstounské péče

Rozpočtovou změnu č. 10/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši 
109.172,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody a do odboru ekonomického na cestovné ve výši 105.132,91 Kč projektu CROSS-DATA, schváleného k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Rozpočtovou změnu č. 11/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši  
265.232,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů na mzdy a zákonné odvody a do odboru ekonomického na cestovné ve výši 44.815,09 Kč projektu CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu, který byl schválen k realizaci a financování v rámci Programu Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera

Rozpočtovou změnu č. 12/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši    
1.183,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů projektu na mzdy a zákonné odvody a ve výši 29.754,45 Kč do odboru ekonomického na cestovní výdaje projektu CLARA II: veřejná správa v česko-bavorském regionu, který byl schválen k realizaci 
a financování v rámci Programu Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera

Rozpočtovou změnu č. 13/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši                 189.800,-- Kč na pokrytí výdajů spojených s připojením odběrného místa k distribuční soustavě vysokého napětí, plnění na základě nově uzavřené smlouvy s firmou ČEZ ev.č. VZ 019/2011, v souvislosti s akcí Revitalizace objektu Císařských lázní

Rozpočtovou změnu č. 14/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši 
2.000.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
pro příspěvkovou organizaci Gymnázium Cheb, které budou poskytnuty formou návratné finanční výpomoci k předfinancování čtyř projektů realizovaných v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 15/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši 8.776,15 Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu mezd a zákonných odvodů projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji,  realizovaného a financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Rozpočtovou změnu č. 16/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši 
517.374,75 Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na mzdy 
a zákonné odvody projektu Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje, realizovaného 
a financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Rozpočtovou změnu č. 17/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši 
123.865,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na mzdy 
a zákonné odvody projektu Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje,  realizovaného 
a financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Rozpočtovou změnu č. 18/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 95.000,-- Kč pro společnost CITY GOLF 
& RACING CLUB s.r.o., na pořádání dostihových dnů jménem Karlovarského kraje v průběhu sezóny 2012

Rozpočtovou změnu č. 19/2012
- přesun rozpočtových prostředků z rezervy Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům ve výši ± 30.000,-- Kč pro nestátní neziskovou organizaci Sdružení obětí nacismu na celoroční činnost organizace

Rozpočtovou změnu č. 20/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši   
132.710,-- Kč do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na mzdy 
a zákonné odvody projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích, realizovaného a financovaného
v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě 
– cíl Konvergence, oblast podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě

Rozpočtovou změnu č. 21/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši 
1.310.048,-- Kč (zůstatek vlastních zdrojů určených na předfinancování mzdových výdajů) do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů 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. 22/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje. Jedná se o snížení provozního příspěvku Dětskému domovu Cheb ve výši 
– 2.036.000,-- Kč a zároveň zvýšení provozního příspěvku Dětskému domovu Cheb a Horní Slavkov 
ve výši + 2.036.000,-- Kč, dále o snížení odvodu z investičního fondu Dětskému domovu Cheb ve výši 
– 169.000,-- Kč a zvýšení odvodu z investičního fondu Dětskému domovu Cheb a Horní Slavkov ve výši + 169.000,-- Kč, a to z důvodu sloučení organizací s účinností od 1.1.2012. 

Rozpočtovou změnu č. 23/2012
- přesun rozpočtových prostředků ze schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 61.400,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k vyplacení odměn za práci externích pracovníků v souvislosti s konáním Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v Moravskoslezském kraji ve dnech 29.1. – 3.2.2012.

Rozpočtovou změnu č. 24/2012
- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření z roku 2011 ve výši 
1.972.222,-- Kč (zůstatek vlastních zdrojů určených na předfinancování mzdových výdajů) do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na pokrytí mzdových výdajů projektu Karlovarského kraje projektu Technické pomoci OP VK Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení Globálních grantů OP VK v Karlovarském kraji II. etapa, realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1

Rozpočtovou změnu č. 25/2012
- přesun rozpočtových prostředků  z rezervy odboru ekonomického do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 239.915,80 Kč pro Muzeum Sokolov, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje, na úhradu daně z přidané hodnoty akce Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá – Jeroným Dolu Jeroným

Rozpočtovou změnu č. 26/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 16.200.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů ve školství v období I. čtvrtletí 2012 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 27/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 203.700,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského Kraje Gymnázium Sokolov k posílení prostředků na zajištění financování metodika krajského vzdělávacího centra.

Termín kontroly: 20.2.2012

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




4. Tisková oprava usnesení č. RK 1298/12/11 o schválení rozpočtové změny č. 516/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 29/01/12

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 1298/12/11 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 516/2011, a to tak, že se vypouští text „Finanční prostředky ve výši 14.588.180,82 Kč byly použity na technické zhodnocení majetku a ve výši 10.727.050,18 Kč byly použity na opravy velkého rozsahu“ a místo něj se vkládá text „celková suma finančních prostředků byla použita na úhradu služeb“, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

Rozpočtovou změnu č. 516/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 25.315.231,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., celková suma finančních prostředků byla použita na úhradu služeb

Další text usnesení se nemění.

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


5. Tisková oprava usnesení č. RK 1298/12/11 o schválení rozpočtové změny č. 534/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 30/01/12

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č. RK 1298/12/11 přijatého ke schválení rozpočtové změny č. 534/2011, a to tak, že se do textu „zapojení daňových příjmů ve výši 20.846.562,-- Kč  nad výši daňových příjmů schváleného rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2011“ vkládá slovo za slova
„daňových“ slovo „nedaňových“, takže text dané rozpočtové změny po tiskové opravě usnesení zní: 

Rozpočtovou změnu č. 534/2011
- zapojení daňových a nedaňových příjmů ve výši 20.846.562,-- Kč nad výši daňových a nedaňových příjmů schváleného rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2011 do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na stavební úpravy a modernizaci stavby Domov pro osoby se zdravotním postižením ,,Sokolík" v Sokolově, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje

Další text usnesení se nemění.

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


6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 31/01/12

- schvaluje převod finančních prostředků ve výši 200.000,-- Kč z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary

Zodpovídá: Mgr. Jan Samec, ředitel příspěvkové organizace



7. Předpis zastupitelstva kraje – Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 32/01/12

- souhlasí se zásadami pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického 


8. Zrušení usnesení č. RK 986/09/11 ze dne 19.9.2011 Doplnění a zpřesnění metodiky účetnictví 
pro příspěvkové organizace zřizované Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 33/01/12

- ruší usnesení č. RK 986/09/11 ze dne 19.9.2011 ve znění:

- schvaluje doplnění metodiky účetnictví o postup účtování složených zápisů dle důvodové zprávy

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje řídit se platnou Metodikou zpracování UCR pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje (metodika účetnictví)

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti školství zřídit nejpozději 
od 1.1.2012 samostatný bankovní účet, na který budou zasílány prostředky na výdaje podle §161 až 163 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění  

- schvaluje nové znění usnesení:

- schvaluje doplnění metodiky účetnictví o postup účtování složených zápisů dle důvodové zprávy

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje řídit se platnou Metodikou zpracování UCR pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje (metodika účetnictví)

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti školství zřídit nejpozději 
od 1.1.2012 samostatný bankovní účet, na který budou zasílány prostředky na výdaje podle §161 až 163 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, případně zavést transparentní rozlišení účtování prostředků na platy v oblasti školství  
Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací


9. Prominutí pohledávek za povinným GOLEM – autodoprava s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 34/01/12

- schvaluje  prominutí nevymahatelných pohledávek ve výši 10.000,-- Kč, 4.000,-- Kč a 1.500,-- Kč 
za povinným GOLEM - autodoprava s.r.o., IČO 26329352, se sídlem Závodu míru 233/70, 360 17 Karlovy Vary

Termín kontroly: 5.3.2012
Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního


10. Schválení Dodatku č. 3 předpisu rady kraje č. PR 01/2009 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 35/01/12

- schvaluje Dodatek č. 3 předpisu rady kraje č. PR 01/2009 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem
Termín kontroly: 5.3.2012
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 36/01/12

- ruší část usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 10/01/12 ze dne 2.1.2012 týkající se schválení nového znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

- schvaluje nové znění textu vzorové Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle návrhu
Termín kontroly: 19.3.2012 
Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat


12. Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na akci Dopravní terminál Cheb – dohled autora výtvarného návrhu a dohled projektanta při realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 37/01/12

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na akci Dopravní terminál Cheb – dohled autora výtvarného návrhu a dohled projektanta při realizaci stavby

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže - Sdružením 
- Ing. arch. Tomáš Müller, IČO 69254966 a Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o., IČO 26392526 s nabídkovou cenou 605.880,-- Kč včetně DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže 
- Sdružením - Ing. arch. Tomáš Müller, IČO 69254966 a Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o., IČO 26392526 s nabídkovou cenou 605.880,-- Kč včetně DPH

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
13. Schválení návrhu dodatku č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavby - „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary – Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 38/01/12

- schvaluje  návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo na realizaci stavby - „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary - Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ uzavřené dne 28.10.2010 mezi Karlovarským krajem a společností Metrostav, a.s., společností BAU-STAV, a.s., společností 
TIMA, s.r.o. – obchodně výrobní služby a společností PREFA – BETON Cheb, spol. s. r.o.  

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného, podpisem dodatku č. 2 smlouvy 
o dílo na realizaci stavby - „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice Karlovy Vary - Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ uzavřené dne 28.10.2010 mezi Karlovarským krajem a společností Metrostav, a.s., společností BAU-STAV, a.s., společností TIMA, spol. s. r.o. – obchodně výrobní služby 
a společností PREFA – BETON Cheb, spol. s. r.o.                   

Termín kontroly: 5.3.2012

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

14. Projekt „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 39/01/12

- bere na vědomí projektový záměr „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ 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 „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ 
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 „Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku“

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z prostředků Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ ve výši 500.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

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

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ 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 „Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku“ v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ v maximální výši 40.000.000,-- 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 40.000.000,-- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Modernizace strojů 
a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. max. 6.000.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do maximální výše 6.000.000,-- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Modernizace strojů 
a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. max. 40.000.000,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na předfinancování projektu do maximální výše 40.000.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- ukládá PhDr. Bc. Miroslavu Liškovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 9.7.2012 
Zodpovídá: PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace


15. Projekt „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 40/01/12

- bere na vědomí projektový záměr „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ v rámci Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- souhlasí se zařazením projektu „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

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

- jmenuje Mgr. Pavla Januse, ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „E4 Energy-Education
-Euregio-Egrensis“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci pro projekt „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ v rámci příslušné výzvy Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jako žadatele o dotaci pro uvedený projekt příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ v rámci výzvy Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání této žádosti

- souhlasí s celkovými výdaji projektu „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ v maximální výši 5.557.750,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti o dotaci z Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení celkové výdaje projektu v maximální výši 5.557.750,-- Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „E4 Energy-Education
-Euregio-Egrensis“ po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. max. 
833.662,50 Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu do maximální výše 833.662,50 Kč včetně DPH

- souhlasí se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „E4 Energy-Education
-Euregio-Egrensis“ po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. max. 
5.557.750,-- Kč včetně DPH

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje 
na předfinancování projektu do maximální výše 5.557.750,-- Kč včetně DPH

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko prostřednictvím příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- ukládá Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov, připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 
Termín kontroly: 9.7.2012 
Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace





16. Převod práv a povinností v rámci smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě z dopravce František Farář na společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. – 1. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 41/01/12

- souhlasí s převodem práv a povinností v rámci smlouvy ev. č.: 122/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, z dopravce František Farář, IČO 12821411 na společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., IČO 48364282, dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě ev. č.: 122/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě s dopravcem Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., dle návrhu

- schvaluje 1. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2012“ dle návrhu 

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


17. Dopravní terminál Mariánské Lázně – schválení postupu při realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 42/01/12

- schvaluje změnu rozsahu stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně nad původně plánovaný rámec 
o realizaci chodníků a parkovacích stání v ulici Nákladní

- schvaluje v rámci stavby Dopravní terminál Mariánské Lázně použití jednacího řízení bez uveřejnění se zhotovitelem stavby k ocenění víceprací „Realizace chodníků a parkovacích stání v ulici Nákladní“ 
Termín kontroly: 9.7.2012

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


18. Žádost města Luby o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Město Luby – kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice“ 
v silničních pozemcích Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 43/01/12

- souhlasí se snížením jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Město Luby – kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice“ na polovinu z původně
stanovené částky
	Termín kontroly: 2.4.2012

	Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 
příspěvkové organizace


19. Žádost obce Pomezí nad Ohří o snížení jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Pomezí nad Ohří – kanalizace“ a „Odkanalizování obce Pomezí 
nad Ohří“, v silničních pozemcích Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 44/01/12

- souhlasí s úplným prominutím jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Pomezí nad Ohří - kanalizace“ a „Odkanalizování obce Pomezí nad Ohří“
Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 
příspěvkové organizace


20. Schválení finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 45/01/12

- souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí dotace do Dispozičního fondu Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 na projekt „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“
s Lead partnerstvím Karlovarského kraje v projektu „Budoucnost uprostřed Evropy 
– možnosti přeshraniční  spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ 
se zajištěním finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“, a to ve výši 525.000,-- Kč v letech 2012 – 2013
	se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ ve výši max. 525.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu
s vlastním spolufinancováním projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ ve výši max. 78.750,-- Kč, 
tzn. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu 
se zařazením projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
	s pověřením hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ podávaného do Dispozičního fondu Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

	podání žádosti o poskytnutí dotace do Dispozičního fondu Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 na projekt „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“
	Lead partnerství Karlovarského kraje v projektu „Budoucnost uprostřed Evropy 
– možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ 

zajištění finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“, a to ve výši 525.000,-- Kč v letech 2012 – 2013
	závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ ve výši max. 525.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu
vlastní spolufinancování projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ ve výši 78.750,-- Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu
	zařazení projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci a dalších relevantních dokumentů projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ podávaného v rámci Dispozičního fondu Programu 
Cíl 3/Ziel 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
Termín kontroly: 23.7.2012
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


21. Schválení finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 46/01/12

- souhlasí 
	s podáním žádosti o poskytnutí dotace do Fondu malých projektů Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 - 2013  na projekt „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“

s Lead partnerstvím Karlovarského kraje v projektu „Budoucnost uprostřed Evropy 
– možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ 
	se zajištěním finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“, a to ve výši 662.000,-- Kč v letech 2012 – 2013
	se závazným rozhodnutím o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování  celkových nákladů projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ ve výši max. 662.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu
s vlastním spolufinancováním projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ ve výši max. 99.300,-- Kč, tzn. 
15 % celkových uznatelných nákladů projektu
se zařazením projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
s pověřením hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ podávaného do Fondu malých projektů Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 - 2013  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
	podání žádosti o poskytnutí dotace do Fondu malých projektů Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 - 2013  na projekt „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“
	Lead partnerství Karlovarského kraje v projektu „Budoucnost uprostřed Evropy 
– možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ 

zajištění finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“, a to ve výši 662.000,-- Kč v letech 2012 – 2013
	závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ ve výši max. 662.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu
vlastní spolufinancování projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ ve výši max. 99.300,-- Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu
	zařazení projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci a dalších relevantních dokumentů projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ podávaného v rámci Fondu malých projektů Programu 
Cíl 3/Ziel 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 
Termín kontroly: 23.7.2012
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


22. Program obnovy venkova 2012 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 47/01/12

- souhlasí s předloženým návrhem přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2012 dotační titul 4 dle přílohy č. 1

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu
Termín kontroly: 23.4.2012 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


23. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 48/01/12

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.

Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání, p.o. 


24. Uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě o organizačním zajištění veřejné soutěže 
ve výzkumu, vývoji a inovacích pro poskytnutí inovačních voucherů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 49/01/12

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k mandátní smlouvě mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p.o., se sídlem: Jáchymovská 96/232, 360 04 Karlovy Vary, IČO 72053666, jejímž předmětem je organizační zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro poskytnutí inovačních voucherů, s dobou trvání do 31.12.2012, to vše dle návrhu

Termín kontroly: 19.3.2012

Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání, příspěvkové organizace


25. Projekt „Karlovarská karta“ – schválení Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 50/01/12

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Karlovarská karta“ dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/3.2.00/27.00609 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Karlovarská karta“  
Termín kontroly: 19.3.2012

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


26. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPLZZ-ZS824-44/2011 na projekt 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 51/01/12

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-44/2011 v rámci OP LZZ na projekt Individuální projekt Karlovarského kraje 
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00060

- prohlašuje, že jako orgán příjemce dotace byla rada seznámena s Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-44/2011 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00060

- souhlasí 
a) s poskytnutím dotace za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-44/2011 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
na Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00060
b) se začleněním na veřejně přístupný seznam příjemců, na kterém budou zveřejněny údaje 
o příjemci dotace a jeho projektu v rozsahu stanoveném Manuálem pro publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

- ukládá 
a) odboru sociálních věcí a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. plnit podmínky stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace 
č.: OPLZZ-ZS824-44/2011 vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00060
b) odboru sociálních věcí informovat 2 x ročně Radu Karlovarského kraje o průběžném plnění projektu „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“
Termín kontroly: 22.10.2012
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
                          Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 
	
27. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 52/01/12

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy  o svozu a rozvozu poštovních zásilek s Českou poštou, s.p. dle návrhu
Termín kontroly: 23.4.2012
Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


28. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Optimalizace nákladů na energie v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC (Energy Performance Contracting) – vyhlášení veřejné zakázky
- schválení formy zadávacího řízení
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 53/01/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Optimalizace nákladů na energie
v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC (Energy Performance Contracting) formou nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Optimalizace nákladů na energie v objektech v majetku Karlovarského kraje“ metodou EPC (Energy Performance Contracting) dle návrhu
- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Mgr. Borka Jaroslav  		- náhradník: Ing. Valjentová Eva 
- člen: Ing. Očenášek Miroslav  		- náhradník: Ing. Leško Jozef
- člen: Ing. Klíček Petr			- náhradník: JUDr. Váňová Marie
- člen: Ing. Šteflová Irena			- náhradník: Bína Karel

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Mgr. Borka Jaroslav  		- náhradník: Murčo Josef 
- člen: Ing. Bradáč Jaroslav 			- náhradník: Čermák Miloslav
- člen: Ing. Hora Josef			- náhradník: Ing. Bureš Jan
- člen: Hozmanová Hana			- náhradník: PaedDr. Emler Vratislav
- člen: Ing. Šrámek Václav			- náhradník: Ing. Rynda Jiří
- člen: Ing. Funda Zdeněk, PhDr.		- náhradník: Ing. Gajdoš Vladimír
- člen: Ing. Očenášek Miroslav		- náhradník: Ing. Leško Jozef
Termín kontroly: 21.5.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


29. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 54/01/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 2466/2 v k. ú. Pernink, silnice č. II/221 ve prospěch obce Pernink dle geometrického plánu č. 712-5512/2010 ze dne 11.08.2010 (umístění inženýrských sítí – kabel veřejného osvětlení), 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. 1031/1 v k. ú. Rudolec u Březové, silnice č. III/2121 ve prospěch pana Richarda Hájka dle geometrického plánu č. 169-9/2011 ze dne 09.11.2011 (umístění inženýrských sítí – kanalizační přípojka pro sociální zázemí), 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

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 7.5.2012

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


30. Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 55/01/12

- souhlasí s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene, které byly stranou oprávněnou k věcnému břemeni podepsány v době do 19.12.2011 a zpracovány dle Sazebníku jednorázových úhrad za omezení vlastnických práv v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji, schváleného usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006 a zrušeného usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011  

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 1972/1 v k. ú. Abertamy, silnice č. II/219 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 544, 727-6087/2010 
ze dne 24.02.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel VN a 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.č. 629/3 v k. ú. Staré Sedlo u Sokolova, silnice č. III/2099 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 793-4549/2011 ze dne 04.05.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel kNN), 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 silničním pozemkům p.č. 1331/1 a p.č. 1336/2 v k. ú. Dolní Chodov, silnice č. II/209 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 1913-6280/2011 ze dne 01.04.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel VN), 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. 3318 v k. ú. Nejdek, silnice č. III/20912 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 1498-2544/2009 
ze dne 14.12.2009 (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 silničním pozemkům p.č. 517/2, p.č. 516/2 a p.č. 407/2 v k. ú. Olšová Vrata, silnice č. III/20811 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 826-165/2011 ze dne 01.07.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel 22 kV), 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.č. 97/1 v k. ú. Vintířov u Sokolova, silnice č. III/1812 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 562-412/2011 ze dne 10.02.2011 (umístění inženýrských sítí – kabel kNN), 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. 758 v k. ú. Dřenice u Chebu, silnice č. III/2149 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 893-425/2011 ze dne 21.10.2011 (umístění inženýrských sítí – vedení NN, 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 silničním pozemkům p.p.č. 1480/23, p.p.č. 1717/14, p.p.č. 1733/4, p.p.č. 1794/14, p.p.č. 1794/15, p.p.č. 126/2, p.p.č. 1713/3 a p.p.č. 1717/2 v k. ú. Skalná, silnice č. II/213 ve prospěch města Skalná a společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu č. 1136-1542/2011 ze dne 23.03.2011 (umístění inženýrských sítí – telekomunikační kabel), 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 silničním pozemkům p.p.č. 1717 a p.p.č. 1966 v k. ú. Rotava, silnice č. III/21041 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 842-5923/2011 ze dne 15.06.2011 (umístění inženýrských sítí – betonový sloup a vzdušné vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 882/1 v k. ú. Vysovká Pec u Nejdku, silnice č. III/21012 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu 
č. 216-6290/2011 ze dne 04.08.2011 (umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 3459/4 v k. ú. Jindřichovice v Krušných horách, silnice č. II/210 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 379-6386/2009 ze dne 21.04.2011 (umístění inženýrských sítí – vzdušné vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 679/10/06 ze dne 05.10.2006

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 7.5.2012

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


31. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.07.2011 do 31.12.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 56/01/12

- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, k silničním pozemkům v období 
od 01.07.2011 do 31.12.2011, dle návrhu
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


32. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 57/01/12

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé 
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.07.2011 do 31.12.2011, dle návrhu

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


33. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 651/1 v k. ú. Lesík, pozemky p.p.č. 260/2 a p.p.č. 260/3 v k. ú. Nejdek a pozemek p.p.č. 1172/2 v k. ú. Suchá u Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 58/01/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 651/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 223-79/2011 z původního pozemku p.p.č. 651/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 651/4 o výměře 1030 m2 v k. ú. Lesík a obci Nejdek, pozemky p.p.č. 260/2 
o výměře 146 m2 a p.p.č. 260/3 o výměře 17 m2 v k. ú. a obci Nejdek  a pozemek p.p.č. 1172/2 o výměře 723 m2 v k. ú. Suchá u Nejdku a obci Nejdek, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako dárce na straně jedné) a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, 
IČO 00254801, zastoupeným Ing. Vladimírem Bendou, 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 Nejdek

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 651/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 223-79/2011 z původního pozemku p.p.č. 651/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 651/4 o výměře 1030 m2 v k. ú. Lesík a obci Nejdek, pozemků p.p.č. 260/2 o výměře 146 m2 a p.p.č. 260/3 o výměře 17 m2 v k. ú. a obci Nejdek  a pozemku p.p.č. 1172/2 o výměře 723 m2 v k. ú. Suchá u Nejdku a obci Nejdek, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným Ing. Vladimírem Bendou, 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 Nejdek

- 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: 7.5.2012

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


34. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1323/8 v k. ú. Bublava

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 59/01/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí pozemku 
p.p.č. 1323/8 o výměře 85 m2 v k. ú. a obci Bublava, formou kupní smlouvy mezi manželi panem Daliborem Mizlerem a paní Soňou Mizlerovou, oba bytem Robčická 482/18, Plzeň 6 - Litice, PSČ 321 00 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 8.500,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Mizlerových do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 7.5.2012

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


35. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1237/10 
a p.p.č. 1815/1 v k. ú. Hroznětín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 60/01/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí podílového vlastnictví částí pozemků p.p.č. 1237/10 a p.p.č. 1815/1 o velikosti ideální poloviny, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1334-36/2011 z původních pozemků p.p.č. 1237/10 a p.p.č. 1815/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemek p.p.č. 1237/14 o výměře 59 m2 a p.p.č. 1815/13 o výměře 1574 m2 v k. ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi paní Evou Melnikovou, trvale bytem Ostrovská 87, PSČ 362 33 Hroznětín (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), 
za cenu 400,-- Kč/m2, tj. při celkové výměře 1633 m2, která byla oddělena geometrickým plánem z výše uvedených pozemků, celkem 653.200,-- Kč a tím převést předmětné nemovitosti z podílového vlastnictví paní Evy Melnikové do vlastnictví Karlovarského kraje 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy 
dle návrhu

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

Termín kontroly: 7.5.2012

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


36. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2238/2 
a p.p.č. 2239/3 v k. ú. Stříbrná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 61/01/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 2238/2 o výměře 4 m2 a p.p.č. 2239/3 o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Stříbrná, formou smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou 
– Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 
IČO 45797072, zastoupeným Ing. Pavlem Bradlem, vedoucím Krajského pracoviště pro Karlovarský kraj (jako převádějící na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 7.5.2012

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


37. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Nejdek a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Nejdek do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 62/01/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemků p.p.č. 3124, p.p.č. 3130/1 a p.p.č. 3327, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1184-80/2008 z původních pozemků 
p.p.č. 3124, p.p.č. 3130/1 a  p.p.č. 3327 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 3124/4 o výměře 90 m2, p.p.č. 3124/5 o výměře 32 m2, p.p.č. 3124/6 o výměře 17 m2, p.p.č. 3124/7 o výměře 
90 m2, p.p.č. 3124/8 o výměře 45 m2, p.p.č. 3124/9 o výměře 78 m2, p.p.č. 3124/10 o výměře 128 m2, p.p.č. 3130/8 o výměře 14 m2, p.p.č. 3327/2 o výměře 50 m2, p.p.č. 3327/3 o výměře 66 m2, p.p.č. 3327/5 o výměře 20 m2, p.p.č. 3327/6 o výměře 4 m2, p.p.č. 3327/7 o výměře 2 m2, p.p.č. 3327/8 o výměře 165 m2 a  p.p.č. 3327/9 o výměře 30 m2, část pozemku p.p.č. 3124, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1262-180/2006 z původního pozemku p.p.č. 3124 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3124/3 o výměře 15 m2, část pozemku p.p.č. 3124, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1261-179/2006 z původního pozemku p.p.č. 3124 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3124/2 o výměře 390 m2 a část pozemku p.p.č. 3130/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1625-70/2011 z původního pozemku p.p.č. 3130/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3130/9 o výměře 194 m2, vše v k. ú. a obci Nejdek formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným starostou města Ing. Vladimírem Bendou (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 Nejdek
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 3124, p.p.č. 3130/1 a p.p.č. 3327, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 1184-80/2008 z původních pozemků p.p.č. 3124, p.p.č. 3130/1 a  p.p.č. 3327 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 3124/4 o výměře 90 m2, p.p.č. 3124/5 o výměře 32 m2, p.p.č. 3124/6 o výměře 17 m2, p.p.č. 3124/7 o výměře 90 m2, p.p.č. 3124/8 o výměře 45 m2, p.p.č. 3124/9 o výměře 78 m2, p.p.č. 3124/10 o výměře 128 m2, p.p.č. 3130/8 o výměře 14 m2, p.p.č. 3327/2 o výměře 50 m2, p.p.č. 3327/3 o výměře 66 m2, p.p.č. 3327/5 o výměře 20 m2, p.p.č. 3327/6 o výměře 4 m2, p.p.č. 3327/7 
o výměře 2 m2, p.p.č. 3327/8 o výměře 165 m2 a  p.p.č. 3327/9 o výměře 30 m2, části pozemku p.p.č. 3124, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1262-180/2006 z původního pozemku p.p.č. 3124 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3124/3 o výměře 15 m2, části pozemku 
p.p.č. 3124, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1261-179/2006 z původního pozemku 
p.p.č. 3124 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3124/2 o výměře 390 m2 a části pozemku p.p.č. 3130/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1625-70/2011 z původního pozemku p.p.č. 3130/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3130/9 o výměře 194 m2, vše v k. ú. a obci Nejdek formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným starostou města Ing. Vladimírem Bendou (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 Nejdek

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 3335/1 a p.p.č. 3380, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1184-80/2008 z původních pozemků p.p.č. 3335/1 a p.p.č. 3380 a označeny jako pozemky p.p.č. 3335/5 o výměře 28 m2 a p.p.č. 3380/4 o výměře 54 m2 a pozemků p.p.č. 3115/11 o výměře 33 m2, p.p.č. 3115/12 o výměře 216 m2, p.p.č. 3115/15 o výměře 55 m2, p.p.č. 3115/17 o výměře 669 m2, p.p.č. 3115/18 o výměře 176 m2, p.p.č. 3115/19 o výměře 114 m2, p.p.č. 3328/2 o výměře 9 m2,  p.p.č. 3328/3 o výměře 12  m2 
a p.p.č. 3328/4 o výměře 2 m2, vše v k. ú. a obci Nejdek formou darovací smlouvy, mezi městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným starostou města 
Ing. Vladimírem Bendou (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 Nejdek 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: 7.5.2012

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


38. Zrušení usnesení č. RK 336/04/10 ze dne 01.04.2010 – Bezúplatné nabytí nemovitostí 
do vlastnictví Karlovarského kraje – polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k. ú. Dřenice 
u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 63/01/12

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 336/04/10 ze dne 01.04.2010 ve znění:

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí stavby polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k. ú. Dřenice u Chebu, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, (jako převádějící na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem 
PaedDr. Josefem Novotným, (jako přejímající na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 104/04/10 ze dne 15.04.2010 ve znění:

- schvaluje bezúplatné nabytí stavby polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k. ú. Dřenice u Chebu, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí (jako převádějící na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako přejímající na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje
Termín kontroly: 19.3.2012
Zodpovídá: 	Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku




39. Změna části usnesení č. RK 1004/09/11 ze dne 19.09.2011 – Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1605/1 a p.p.č. 1606/1 v k. ú. Krásná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 64/01/12

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 1004/09/11 ze dne 19.09.2011 ve znění:

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 1605/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 654-116/2010 z původního pozemku p.p.č. 1605/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1605/2 o výměře 508 m2, p.p.č. 1605/3 o výměře 335 m2, 
p.p.č. 1605/4 o výměře 345 m2, p.p.č. 1605/5 o výměře 224 m2 a p.p.č. 1605/6 o výměře 345 m2 
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1605/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 654-116/2010 z původního pozemku 
p.p.č. 1605/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1605/2 o výměře 508 m2, 
p.p.č. 1605/3 o výměře 335 m2, p.p.č. 1605/4 o výměře 345 m2, p.p.č. 1605/5 o výměře 224 m2 
a p.p.č. 1605/6 o výměře 345 m2

Zbývající část usnesení č. RK 1004/09/11 ze dne 19.09.2011 se nemění

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit část usnesení č. ZK 370/12/11 ze dne 08.12.2011 ve znění:

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1605/1, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 654-116/2010 z původního pozemku p.p.č. 1605/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1605/2 o výměře 508 m2, p.p.č. 1605/3 o výměře 335 m2, p.p.č. 1605/4 o výměře 345 m2, 
p.p.č. 1605/5 o výměře 224 m2 a p.p.č. 1605/6 o výměře 345 m2 

Zbývající část usnesení č. ZK 370/12/11 ze dne 08.12.2011 se nemění

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 1605/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 654-116/2010 z původního pozemku p.p.č. 1605/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1605/2 o výměře 508 m2, p.p.č. 1605/3 o výměře 335 m2, 
p.p.č. 1605/5 o výměře 224 m2 a p.p.č. 1605/6 o výměře 345 m2 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1605/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 654-116/2010 z původního pozemku p.p.č. 1605/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1605/2 o výměře 508 m2, p.p.č. 1605/3 o výměře 335 m2, p.p.č. 1605/5 o výměře 224 m2 a p.p.č. 1605/6 o výměře 345 m2 

Termín kontroly: 7.5.2012

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 65/01/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti Pozemkovému fondu České republiky o majetkoprávní vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na částech pozemků v k. ú. Chocovice, Vokov u Třebeně, Loužek, Vrbová a Mostov, tj. převod uvedených částí pozemků zastavěných stavbou cyklostezky do vlastnictví Karlovarského kraje, dle přílohy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ 
na částech pozemků p.č. 334/1 o výměře 20 m2 a p.č. 335/1 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Královské Poříčí, s tím, že po skončení nájmu převede nájemce Karlovarský kraj na pronajímatele Sokolovskou uhelnou, právního nástupce, a.s., bezúplatně stavbu komunikace pro cyklostezku realizovanou na částech pozemků p.č. 334/1 a p.č. 335/1 samostatnou darovací smlouvou, která bude obsahovat ujednání o zřízení bezúplatného věcného břemene zachování veřejně prospěšného užívání převáděné stavby a stavbou dotčených částí pozemků pro účely provozování cyklostezky, znějícího ve prospěch dárce

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění smlouvy o nájmu nemovitého majetku dle návrhu

Termín kontroly: 18.6.2012

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


41. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/111, k. ú. Dvory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 66/01/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/111, k. ú. Dvory, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které je navrženo umístění kabelového vedení NN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-- Kč bez DPH, stanovenou výpočtem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou Ing. Zdeňkem Fraňkem – Elektroprojekce (jako stranou oprávněnou)

Termín kontroly: 19.3.2012 

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


42. Souhlas s pokácením 5 ks dřevin, rostoucích na p.p.č. 2214/1 v k. ú. Aš

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 67/01/12

- souhlasí s pokácením 5 ks dřevin, rostoucích na p.p.č. 2214/1 v k. ú. Aš, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu možného ohrožení bezpečnosti osob a majetku

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Aš 
o povolení kácení
Termín kontroly: 5.11.2012

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku
43. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 10 na pozemku st.p.č. 32 
v k. ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


44. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt bez čp/če na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše v k. ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


45. 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 68/01/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 550/5, oddělené geometrickým plánem č. 3572-170/2011 a označené novým parcelním číslem  p.p.č. 550/6 o výměře 1495 m2 a části pozemkové parcely č. 550/4, oddělené geometrickým plánem 
č. 3572-170/2011 a označené novým parcelním číslem  p.p.č. 550/7 o výměře 101 m2

formou kupní smlouvy, mezi Josefem Špalkem, RČ 660518/1363, bytem Na Mýtině 1768/5, 352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako kupující na straně druhé), za cenu 957.600,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Josefa Špalka 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: 19.3.2012

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


46. Schválení příspěvků na významné akce z oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 69/01/12

- projednala příspěvky na významné akce z oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje uvedené v tabulce

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

Termín kontroly: 17.9.2012  
 Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
 



47. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Sokolově a Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 70/01/12

- souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb v celkové výši 1.856.000,-- Kč

- doporučuje tuto dotaci Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 22.10.2012
Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


48. Schválení přijetí finančního příspěvku města Mariánské Lázně na úhradu alikvotní části nákladů souvisejících se zajištěním akce „Mezinárodní konzultační kulatý stůl vyzvaných odborníků k porovnání architektonických a urbanistických hodnot měst Západočeského lázeňského trojúhelníku a významných lázeňských měst v Evropě“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 71/01/12

- schvaluje přijetí finančního příspěvku ve výši 48.000,-- Kč od města Mariánské Lázně na úhradu části nákladů souvisejících se zajištěním jednání „Mezinárodní konzultační kulatý stůl vyzvaných odborníků k porovnání architektonických a urbanistických hodnot měst Západočeského lázeňského trojúhelníku 
a významných lázeňských měst v Evropě“ v roce 2011 v rámci podpory nominace k zápisu měst západočeského lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO dle návrhu 

	- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku dle návrhu

- zplnomocňuje Ing. Evu Valjentovou podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 20.2.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


49. 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 72/01/12

- schvaluje 

	výjimku (viz. tabulka níže) 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, ke které nebyla doložena povinná příloha stanovená v Čl. II odst. 3 písm. g) těchto pravidel, 
a to v tom smyslu, že daná žádost byla přijata, hodnocena a žadateli 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

Václav Hupka
Kopaniny, bývalý zámecký areál s pozemkem
- projektová dokumentace II. část, položení střešní krytiny 
na polovinu objektu


Závazné stanovisko bylo vydáno dne 2.1.2012 a dne 6.1.2012 předloženo krajskému úřadu


	neposkytnutí výjimky (viz. tabulka níže) 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, ke které nebyla doložena povinná příloha uvedená v Čl. II odst. 3 písm. e) 
a g) těchto pravidel: 


Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu

Iva Klánová
Lázně Kynžvart, dům New York
- zabezpečení objektu proti přístupu nepovolaným osobám, repasování původních dveří, okna, plot do nádvoří, vrata


O závazné stanovisko bylo požádáno dne 28. 11.2011
Termín kontroly: 20.2.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


50. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 73/01/12

- schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ uzavřenou s Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje

- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem výše zmíněné smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení:
	smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Česko
-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ uzavřenou s Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje

pověření PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem výše zmíněné smlouvy
Termín kontroly: 9.7.2012

Zodpovídá:  Ing. Elena Hávová, pověřena zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu
          	  Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje


51. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Zhotovitel stavby v rámci projektu Krajské multimediální informační centrum“
- 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 74/01/12

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Zhotovitel stavby v rámci projektu „Krajské multimediální informační centrum“

- 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 „Zhotovitel stavby v rámci projektu „Krajské multimediální informační centrum“

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Elena Hávová 	   	    - náhradník: Anna Klímová
- člen: Mgr. Veronika Vodičková	    - náhradník: Vladimíra Kleslová
- člen: Jiří Kvak			    - náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje složení komise pro hodnocení nabídek:
- člen: Ing. Eva Valjentová		- náhradník: Mgr. Jaroslav Borka
- člen: Mgr. Tomáš Hybner		- náhradník: PaedDr. Vratislav Emler
- člen: Ing. Jaroslav Bradáč		- náhradník: Miloslav Čermák
- člen: Mgr. Ellen Volavková	- náhradník: Ing. Radomil Gold
- člen: Ing. Elena Hávová		- náhradník: Anna Klímová
- člen: Ing. Věra Tomsová               	- náhradník: Jiří Kvak
- člen: Ing. Jozef Leško 		- náhradník: Ing. Miroslav Očenášek 
Termín kontroly: 2.4.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu






52. Schválení výše příspěvku na hospodaření Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary 
Schválení dodatku č. 2 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
usnesením č. RK 75/01/12

- souhlasí 
	s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně 
a správu Nemovitostí se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
	s finančními prostředky na hospodaření Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary ve výši 1.470.000,00 Kč na rok 2012


- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně a správu Nemovitostí se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

	uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně 
a správu Nemovitostí se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
	finanční prostředky na hospodaření Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary ve výši 1.470.000,00 Kč na rok 2012
	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně a správu Nemovitostí se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

Termín kontroly: 19.3.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu
                   Ing. Lukáš Siřínek, ředitel Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy
Vary    


53. Poskytnutí příspěvku občasnému sdružení Babybox pro odložené děti – Statim na pořízení babyboxu v nemocnici Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 76/01/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 40.000,-- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje občasnému sdružení Babybox pro odložené děti - Statim na pořízení babyboxu umístěného v Karlovarské krajské nemocnici a.s. - nemocnice Karlovy Vary

- schvaluje návrh a uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 40.000,-- Kč mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením Babybox pro odložené děti 
- Statim na pořízení babyboxu umístěného v Karlovarské krajské nemocnici a.s. - nemocnice Karlovy Vary dle návrhu
Termín kontroly: 7.5.2012
Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


54. Poskytnutí příspěvku společnosti NEMOS Sokolov s.r.o., na vybavení zubní lékařské služby první pomoci v Sokolově instrumentáriem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 77/01/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 63.175,-- Kč z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti NEMOS Sokolov s.r.o., na pořízení instrumentária pro zubní lékařskou službu první pomoci Sokolov 

- schvaluje návrh a uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 63.175,-- Kč mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS Sokolov s.r.o., na pořízení instrumentária pro zubní lékařskou službu první pomoci Sokolov 
Termín kontroly: 7.5.2012
Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví


55. Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 78/01/12

- projednala Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 127.500.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 127.500.000,-- Kč
   
- projednala Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 22.500.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 22.500.000,-- Kč
Termín kontroly: 9.7.2012
Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví


56. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2010/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 79/01/12

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2010/2011

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít ji na vědomí 

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

Termín kontroly: 5.3.2012  
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


57. Určení výše požadované náhrady škody způsobené bývalým ředitelem příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 80/01/12

- určuje výši náhrady škody způsobené příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou bývalým ředitelem příspěvkové organizace Františkem Pípalem v souvislosti s porušením rozpočtové kázně ve výši 51.524,-- Kč 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu projednat výši požadované náhrady škody s Františkem Pípalem a informovat o tomto usnesení stávajícího ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou 

Termín kontroly: 2.4.2012 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 


58. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 81/01/12

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 a 2 v celkové výši 5.004.500,-- Kč s připomínkou uvedenou v zápise

- souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 v celkové výši 5.000.000,-- Kč dle přílohy č. 3 s připomínkou uvedenou v zápise
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto finančních příspěvků v celkové výši 5.000.000,-- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit seznam schválených příspěvků
Termín kontroly: 3.9.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže	 a tělovýchovy


59. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 82/01/12

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem na školní soutěže 
na rok 2012 v celkové výši 100.000,-- Kč dle přílohy č. 1

- souhlasí s poskytnutím příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže na rok 2012 v celkové výši 150.000,-- Kč dle přílohy č. 2 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí těchto příspěvků

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit seznam schválených příspěvků 
Termín kontroly: 4.6.2012 

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


60. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu Domino, Dětské tiskové agentuře

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 83/01/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Klubu Domino, Dětské tiskové agentuře ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací 19. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos 2011/2012“ 

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

Termín kontroly: 23.7.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


61. Nové obory vzdělání ve středních školách, jejichž činnost vykonávají právnické osoby zřizované soukromníkem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 84/01/12

- souhlasí s účinností od 1. září 2012 se zřízením nového oboru vzdělání 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává právnická osoba JEZDECKÁ AKADEMIE – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o.

- souhlasí s účinností od 1. září 2012 s nezřízením nového oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání, s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků, ve střední škole, jejíž činnost vykonává právnická osoba Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o.
        
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat právnické osoby a jejich zřizovatelé o stanovisku kraje
Termín kontroly: 20.2.2012 

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


62. Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 85/01/12

- souhlasí s účinností od 1. března 2012 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary spočívající v rozšíření doplňkové činnosti o oblasti Fotografické služby (obor činnosti 68) a Grafické a kreslířské práce (obor činnosti 62)

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku 

- souhlasí s účinností od 1. března 2012 se zrušením školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Plesná a s příslušnou změnou zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- souhlasí s účinností od 1. března 2012 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov spočívající ve vydání Přílohy č. 3 Doplňková činnost 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- souhlasí s účinností od 1. března 2012 se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, včetně vydání dodatku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedenou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- schvaluje s účinností od 1. února 2012 zrušení místa poskytování výchovy a vzdělávání dětského domova, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, na adrese Dlouhá 22, 357 31 Horní Slavkov a zápis nových míst poskytování výchovy a vzdělávání dětského domova na následujících adresách

Kounice 608/13, 357 31 Horní Slavkov
Kounice 608/14, 357 31 Horní Slavkov
Kounice 607/11, 357 31 Horní Slavkov
Kounice 607/12, 357 31 Horní Slavkov 

- schvaluje s účinností od 1. února 2012 navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Sokolov, z 300 na 390

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení 
Termín kontroly: 7.5.2012
Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


63. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


64. Smlouva o vzájemné spolupráci s ČESKÝM RYBÁŘSKÝM SVAZEM, Západočeským územním svazem v Plzni

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 86/01/12

- souhlasí s uzavřením smlouvy s ČESKÝM RYBÁŘSKÝM SVAZEM, Západočeským územním svazem v Plzni
Termín kontroly: 19.3.2012
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


65. „Město Luby – kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice“ - příspěvek  kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 87/01/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančního
příspěvku kraje městu Luby ve výši 2.359.000,-- Kč na akci „Město Luby – kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 

Termín kontroly: 23.4.2012
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


66. Smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků na přípravu projektu Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 88/01/12

- schvaluje návrhy vzorových smluv o poskytnutí příspěvku Karlovarskému kraji na spolufinancování přípravné fáze projektu Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji v předloženém znění

Termín kontroly: 9.7.2012  

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


67a) 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 – změna údajů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 89/01/12

- ruší dále uvedené usnesení č. RK 1097/10/11 ze dne 17.10.2011:

- 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 předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., MUDr. Luďka Nečesaného, 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 125.882.353,-- 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. 18.882.353,-- 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. 125.882.353,-- 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

- schvaluje usnesení v novém znění:

- 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 30. 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 30. 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 30. 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 předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., MUDr. Luďka Nečesaného, 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 30. 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  160.882.353,-- 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. 24.132.353,-- 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. 160.882.353,-- 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: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

67b) Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 548/3 
a p.p.č. 548/7 v k. ú. Hroznětín

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 90/01/12

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 548/3 a p.p.č. 548/7, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1364-111/2011 z původních pozemků p.p.č. 548/3 a p.p.č. 548/7 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 548/9 
o výměře 11374 m2, p.p.č. 548/10 o výměře 6185 m2, p.p.č. 548/11 o výměře 1032 m2,  p.p.č. 548/12 
o výměře 463 m2, p.p.č. 548/13 o výměře 108 m2 a p.p.č. 548/14 o výměře 3873 m2 v k. ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi společností ARBOLES servis, s.r.o., se sídlem Stříbro, Májová 1196, PSČ 349 01, IČO 28045335, zastoupenou Ing. Josefem Merunkou, jednatelem a Ing. Jaroslavou Merunkovou, jednatelkou (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 5.322.760,-- Kč a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví společnosti ARBOLES servis, s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje 

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení znění kupní smlouvy 
dle návrhu

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

Termín kontroly: 7.5.2012

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


67c) Návrh na uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů mezi autonomní oblastí Gagauzie (Moldavská republika) a Karlovarským krajem 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 91/01/12

- souhlasí s uzavřením Dohody o navázání přátelských vztahů mezi autonomní oblastí Gagauzie (Moldavská republika) a Karlovarským krajem

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 
Termín kontroly: 4.6.2012
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 





