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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 4. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 6. února 2012 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:54 do 12:21 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný (odchod 12:18 hod.), Mgr. Havel, Ing. Navrátil, p. Čermák, Mgr. Borka, Ing. Valjentová, MUDr. Larva, PaedDr. Emler, Ing. Bradáč 
(celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný (do 12:18 hod.), Mgr. Havel (od 12:18 hod.)
Přizvaní:	Ing. Stráská, Ing. Přikryl, Mgr. Šperglová, Ing. Správková, Ing. Stefanovičová
Další zúčastnění:	Mgr. Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Petra Janíčková


Usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.2.2012		RK  92/02/12	
	Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků			RK  93/02/12
	Rozpočtové změny								RK  94/02/12
	Publikace - Industriální topografie Karlovarského kraje				RK  95/02/12
	Pracovní skupiny pro zpracování Strategie rozvoje Karlovarského kraje 		RK  96/02/12
2014 – 2020 (součást Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020) 
a pro aktualizaci Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
	Žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2012 k dofinancování prokazatelné 	RK  97/02/12
ztráty ve veřejné regionální osobní drážní dopravě
	Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní 	RK  98/02/12
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Karlovarského kraje – navýšení prokazatelné ztráty o míru inflace
	Změna vedení evropské silnice E 49 v Karlovarském kraji			RK  99/02/12
	Dopravní terminál Mariánské Lázně - Dodatek č. 2 mandátní smlouvy ev. číslo 	RK 100/02/12
smlouvy mandanta 134/2011 ze dne 21.3.2011 mezi Karlovarským krajem 
a společnosti SUDOP Praha a.s.

10.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/217 	RK 101/02/12
Modernizace silnice Aš – Hranice, km 3,900-5,265“
11.	Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 	     staženo
příspěvková organizace
12.	Finanční příspěvek na zajištění akce Křesadlo 2011				RK 102/02/12
13.	Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 	RK 103/02/12
obcím při zajištění veřejné služby v roce 2012
Zásady pro poskytování bezúročných půjček z rozpočtu Karlovarského kraje 
obcím na financování veřejně prospěšných prací v roce 2012
14.	Schválení zástupkyně ředitelky Domova pro seniory v Perninku, příspěvková 	RK 104/02/12
organizace
15.	Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti Krajské sítě 	RK 105/02/12
sociálních služeb Karlovarského kraje“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování 
služeb
16.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.2.2012	RK 106/02/12
17.	Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.2.2012		RK 107/02/12
18.	Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2012			RK 108/02/12
19.	Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přeložení 	RK 109/02/12
komunikačního zařízení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., do části 
pozemku p.p.č. 4276/1 v k. ú. Žlutice
20.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK 110/02/12
do majetku obce Královské Poříčí a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
obce Královské Poříčí do majetku Karlovarského kraje
21.	Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce 		RK 111/02/12
za období od 01.07.2011 do 31.12.2011
22.	Informace o záměru Odborného učiliště Horní Slavkov přebudovat bytovou 	RK 112/02/12
jednotku v budově č.p. 613 v Horním Slavkově
23. 	Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva 	RK 113/02/12
města Karlovy Vary
24. 	Souhlas s pokácením 4 ks dřevin, rostoucích na p.p.č. 539 v k. ú. Cheb		RK 114/02/12
25.	Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 		RK 115/02/12
527/108, 527/111, k. ú. Dvory, pro plynovodní přípojku, ve prospěch stavby 
„Objekt služeb v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ investora 
společnost TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
26.	Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 		RK 116/02/12
527/111, k. ú. Dvory, pro plynovodní přípojku, ve prospěch stavby „Objekt 
služeb v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ investora společnost 
TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby
27.	Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 		RK 117/02/12
kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů 
v roce 2012
28.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	RK 118/02/12
památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012
29.	Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem	RK 119/02/12
30.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 120/02/12
ev. č. D 870/2011
31.	Změna složení Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje		RK 121/02/12
32	Strategie rozvoje vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji – Analýza variant 	RK 122/02/12
zvýšení podílu obyvatel Karlovarského kraje s vysokoškolským vzděláním
33.	Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 	RK 123/02/12
aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2012
34.	Vyhlášení konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů 	RK 124/02/12
příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
zřizovaných Karlovarským krajem
35.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje MAX 1 		RK 125/02/12
marketing s.r.o.
36a)	Odvolání a jmenování člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch	RK 126/02/12
36b)	Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence 	RK 127/02/12
v Karlovarském kraji“
36c)	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh 	RK 128/02/12
v roce 2012
36d)	Technická oprava důvodové zprávy k usnesení č. RK 90/01/12 ze dne 		RK 129/02/12
23.01.2012 - Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje 
– části pozemků p.p.č. 548/3 a p.p.č. 548/7 v k. ú. Hroznětín









    






















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














A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PaedDr. Vratislava Emlera
- MUDr. Václava Larvu


B. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:

bod č. 11	Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace


Rozšíření programu o:

bod č. 36 a)	Odvolání a jmenování člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch

bod č. 36 b)	Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“

bod č. 36 c)	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh v roce 2012

bod č. 36 d)	Technická oprava důvodové zprávy k usnesení č. RK 90/01/12 ze dne 23.01.2012 - Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 548/3 a p.p.č. 548/7 v k. ú. Hroznětín


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.2.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 92/02/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.2.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Poskytnutí daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 93/02/12

- souhlasí s udělením daru ve výši 100.000,-- Kč Nadačnímu fondu západočeských olympioniků

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 

3. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 94/02/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 28/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje ČR
– Sasko ve výši 187.964,52 Kč (zůstatek 2011) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů, 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. 29/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Technická pomoc na činnost Karlovarského kraje ČR
- Bavorsko ve výši 253.160,57 Kč (zůstatek 2011) do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, ke krytí výdajů přímo souvisejících 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. 30/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Zmapování výskytu a likvidace invazivních rostlin v terénu ve výši 543.500,-- Kč (zůstatek 2011) do rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, ke krytí výdajů přímo souvisejících s přípravou projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí

Rozpočtovou změnu č. 31/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání ve výši 
28.843.446,34 Kč (zůstatek 2011 + připsané úroky z běžného účtu za IV. čtvrtletí 2011) do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění financování výdajů globálního grantu realizovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

Rozpočtovou změnu č. 32/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání ve výši 
13.977.837,01 Kč (zůstatek 2011 + připsané úroky z běžného účtu IV. čtvrtletí 2011 + vratka v rámci finančního vypořádání) do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování výdajů globálního grantu realizovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rozpočtovou změnu č. 33/2012
- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu Další vzdělávání pracovníků škol ve výši 16.646.454,46 Kč (zůstatek 2011 + připsané úroky z běžného účtu za IV. čtvrtletí 2011 + dotace 12/11 
+ vratky v rámci finančního vypořádání) do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování výdajů globálního grantu 
v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Rozpočtovou změnu č. 34/2012
- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji ve výši 24.073.347,99 Kč (zůstatek 2011 + připsané úroky z běžného účtu za IV. čtvrtletí 2011) 
do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování výdajů globálního grantu v rámci Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji.

Rozpočtovou změnu č. 35/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje celkem ve výši 178.609,96 Kč (zůstatek 2011 + připsané úroky za IV. čtvrtletí 2011) k zajištění financování výdajů administrace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost:
	oblast podpory 5.1 – Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG – 123.751,69 Kč
	oblast podpory 5.2 – Informovanost a publicita programu - 6.821,-- Kč
	oblast podpory 5.3 – Zvýšení absorpční kapacity subjektů - 48.037,-- Kč


Rozpočtovou změnu č. 36/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání II. etapa ve výši 20.017.614,50 Kč (zůstatek 2011 + připsané úroky z běžného účtu za IV. čtvrtletí 2011) do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění financování výdajů globálního grantu realizovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II. 

Rozpočtovou změnu č. 37/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Technické pomoci Řízení, kontrola, monitorování 
a hodnocení Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 
v Karlovarském kraji II. etapa ve výši 206.456,36 Kč (zůstatek 2011 + připsané úroky z běžného účtu 
za IV. čtvrtletí 2011) do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu mezd a zákonných odvodů zaměstnanců odboru investic 
a grantových schémat podílejících se na implementaci Globálních grantů v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Rozpočtovou změnu č. 38/2012
- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu Další vzdělávání pracovníků škol II. etapa ve výši 9.092.676,47 Kč (zůstatek 2011 + připsané úroky z běžného účtu za IV. čtvrtletí 11) do Odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování výdajů globálního grantu v rámci Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II.

Rozpočtovou změnu č. 39/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání II. etapa ve výši 7.271.863,54 Kč (zůstatek 2011 + připsané úroky z běžného účtu IV. čtvrtletí 2011) do Odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění financování výdajů globálního grantu realizovaného v rámci Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II.

Rozpočtovou změnu č. 40/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Cyklostezka Ohře II. ve výši 1.693.871,20 Kč (zůstatek 2011) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň přesun z odboru regionálního rozvoje do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
± 250.000,-- Kč k financování výdajů spojených s úhradou nájemného projektu Cyklostezka Ohře II. 
- akce č. 4040, který je připravován k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II. Severozápad, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 41/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu K3 (Karlovarská karta) do rozpočtu Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 111.460,-- Kč (zůstatek 2011) 
na výdaje projektu K3 (Karlovarská karta), realizovaného a financovaného v rámci ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Rozpočtovou změnu č. 42/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Krajské multimediální informační centrum do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ve výši 114.860,-- Kč (zůstatek 2011) na výdaje projektu realizovaného a financovaného v rámci 
ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1 - Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

Rozpočtovou změnu č. 43/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
10.064.122,98 Kč (zůstatek 2011) a zároveň přesun z odboru dopravy a silničního hospodářství 
do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 25.000,-- Kč na úhradu nájemného souvisejícího s realizací projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně, který byl schválen k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 
3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 44/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Dopravní terminál Cheb do rozpočtu Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 6.122.452,80 Kč (zůstatek 2011) 
a zároveň přesun z odboru dopravy a silničního hospodářství do Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 16.000,-- Kč ke krytí výdajů za nájemné souvisejících s realizací projektu Dopravní terminál Cheb, který byl schválen k realizaci a financování v rámci ROP NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 45/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Vzdělávání v eGON centru Karlovarské kraje 
do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 62.335,25 Kč (zůstatek 2011) ke krytí výdajů souvisejících s realizací 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. 46/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Dopravní terminál Sokolov do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 600.000,-- Kč (část zůstatku 2011) na výdaje související s ukončením projektu a jeho vyúčtováním s partnerem projektu městem Sokolov. Projekt Dopravní terminál Sokolov, byl realizován a financován v rámci ROP 
NUTS II. Severozápad pro období 2007 - 2013, prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost, oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Rozpočtovou změnu č. 47/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti v Karlovarském kraji do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 1.420.246,35 Kč (zůstatek 2011) ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovarském kraji je realizován a financován 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. 48/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 383.793,99 Kč (zůstatek 2011) ke krytí výdajů projektu souvisejících s realizací 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. 49/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu CLARA II: veřejná správa v česko-saském regionu 
ve výši 108.830,-- Kč (zůstatek 2011) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 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. 50/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu CLARA II: veřejná správa v česko-bavorském regionu ve výši 28.246,50 Kč (zůstatek 2011) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů přímo souvisejících s realizací 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, kde je Karlovarský kraj v pozici Lead Partnera

Rozpočtovou změnu č. 51/2012
- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu Informačně vzdělávací středisko ve výši 
653.702,-- Kč (zůstatek 2011) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
ke krytí výdajů souvisejících s přípravou projektu Informačně vzdělávací středisko, připravovaného k realizaci a financování v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.3 - Služby 
v oblasti zaměstnanosti, aktivita c-vybudování a podpora informačně vzdělávacích středisek

Rozpočtovou změnu č. 52/2012
- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu Vědeckotechnický park ve výši 83.497,-- Kč (zůstatek 2011) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů souvisejících s přípravou projektu Vědeckotechnický park, připravovaného k realizaci a financování v rámci Operačního programu podnikání a inovace, prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace, program PROSPERITA  

Rozpočtovou změnu č. 53/2012
- zapojení financování ze zvláštního účtu projektu BRAVE ve výši 981.190,-- Kč (zůstatek 2011) 
do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů souvisejících s přípravou projektu BRAVE, připravovaného k realizaci a financování v rámci Operačního programu Central Europe (Nadnárodní spolupráce)

Rozpočtovou změnu č. 54/2012 
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje ve výši 532.629,02 Kč (zůstatek 2011 + připsané úroky IV. čtvrtletí 2011). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ III.) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb. 

Rozpočtovou změnu č. 55/2012 
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje (OP LZZ IV.) ve výši 5.293.994,64 Kč do rozpočtu Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje k financování výdajů přímo souvisejících s realizací projektu 
a zároveň přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 150.000,-- Kč z odboru sociálních věcí do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu dohod o provedení práce, projekt je realizován a financován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Rozpočtovou změnu č. 56/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Zvyšování kvality vzdělávání – řídící procesy ve školách ve výši 3.817.316,66 Kč (zůstatek 2011 + úroky IV. čtvrtletí 2011) do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Karlovarského kraje 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. 57/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu CROSS-DATA ve výši 2.200.958,42 Kč (zůstatek 2011) do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ke krytí výdajů souvisejících s realizací 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 
a zároveň přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu mezd, dohod a zákonných odvodů přímo souvisejících s realizací projektu ve výši ± 300.000,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 58/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Inovace školského portálu ve výši 2.692.509,64 Kč (zůstatek 2011 + úroky IV. čtvrtletí 2011 + dotace 12/2011) do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci 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

Rozpočtovou změnu č. 59/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši 1.923.175,58 Kč (zůstatek 2011 + úroky IV. čtvrtletí + dotace 12/2011) do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci 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. 60/2012
- zapojení financování zvláštního účtu Individuálního projektu pro oblast poskytování služeb sociální prevence 2008 - 2012 (OP LZZ I.) celkem ve výši 43.348.623,61 Kč (zůstatek 2011 + úroky IV. čtvrtletí 2011 + dotace 12/2011). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje souvisejících s realizací Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 - 2012, v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb. 
Rozpočtovou změnu č. 61/2012
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 2.000,-- Kč na výdaje spojené s uzavřením dohod o provedení práce

Rozpočtovou změnu č. 62/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 40.958,-- Kč. Neinvestiční finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Dětskému domovu Cheb a Horní Slavkov 
na pokrytí nákladů za žáky navštěvující základní školu mimo obec trvalého pobytu za 2. pololetí roku 2011.

Rozpočtovou změnu č. 63/2012
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 200.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do rozpočtu Odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění informačních seminářů a kurzů pro školy z Karlovarského kraje v rámci environmentální výchovy.

Rozpočtovou změnu č. 64/2012
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 70.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Obchodní akademii, vyšší odborné škole cestovního ruchu a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary na pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním ústředního kola soutěže „Mistrovství České republiky v grafických předmětech“.

Rozpočtovou změnu č. 65/2012
- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 10.000,-- Kč do kapitoly příspěvky cizím subjektům tohoto odboru. Neinvestiční příspěvek je určen pro Klub Domino, Dětská tisková agentura, Praha 4 na částečnou úhradu výdajů souvisejících s realizací akce 19. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos 2011/2012“.

Rozpočtovou změnu č. 66/2012
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje ve výši 6.606.509,60 Kč (zůstatek 2011) do Odboru projektového řízení a informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje a zároveň přesun rozpočtových prostředků z odboru projektového řízení 
a informatiky do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 
± 852.000,-- Kč ke krytí výdajů na mzdy + zákonné odvody souvisejících s realizací projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje realizovaného a financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě

Termín kontroly: 5.3.2012

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


4. Publikace - Industriální topografie Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 95/02/12

- souhlasí s objednáním Publikace – Industriální topografie Karlovarského kraje dle návrhu



Termín kontroly: 19.3.2012 

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


5. Pracovní skupiny pro zpracování Strategie rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020 (součást Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020) a pro aktualizaci Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 96/02/12

- bere na vědomí informaci o vytvoření pracovních skupin pro zpracování Strategie rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020 (součásti Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020) 
a pro aktualizaci Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Termín kontroly: 23.7.2012

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


6. Žádost o poskytnutí účelové dotace na rok 2012 k dofinancování prokazatelné ztráty ve veřejné regionální osobní drážní dopravě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 97/02/12

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace na rok 2012 ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem a odeslání žádosti na Ministerstvo dopravy ČR k poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě

Termín kontroly: 23.4.2012

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


7. Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě 
k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje – navýšení prokazatelné ztráty o míru inflace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 98/02/12

- bere na vědomí změnu názvu obchodní společnosti VIAMONT Regio a.s., IČO 28664116 
na GW Train Regio a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, U Stanice 827/9, PSČ 400 03

- souhlasí s navýšením celkové výše prokazatelné ztráty o skutečnou míru inflace oficiálně uveřejněnou Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok u drážních dopravců: České dráhy, a.s., 
GW Train Regio a.s., a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje s dopravci: České dráhy, a.s., GW Train Regio a.s., a MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o., dle návrhu

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


8. Změna vedení evropské silnice E 49 v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 99/02/12

- schvaluje variantu č. 1 návrhu Ministerstva dopravy ČR na změnu vedení evropské silnice E 49 v Karlovarském kraji, tj. vedení E 49 po I/20 mezi Českými Budějovicemi a Plzní, dále po D 5 na Exit 128 (Bor u Tachova), po I/21 kolem Mariánských Lázní na R 6 (Exit 169), dále na sever 
po komunikacích I/21 a I/64 k Aši a dále buď ve Spolkové republice Německo okolo města Selb k napojení na A 93, nebo z Aše novým spojením na Rehau přeložkou resp. prodloužením silnice I/64 
až k A93

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


9. Dopravní terminál Mariánské Lázně - Dodatek č. 2 mandátní smlouvy ev. číslo smlouvy mandanta 134/2011 ze dne 21.3.2011 mezi Karlovarským krajem a společnosti SUDOP Praha a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 100/02/12

- schvaluje Dodatek č. 2 mandátní smlouvy ev. číslo smlouvy mandanta 134/2011 ze dne 21.3.2011 mezi Karlovarským krajem a společnosti SUDOP Praha a.s., dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatku č. 2 mandátní smlouvy ev. číslo smlouvy mandanta 134/2011 ze dne 21.3.2011 mezi Karlovarským krajem a společnosti SUDOP Praha a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 7.5.2012

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


10. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „II/217 Modernizace silnice Aš – Hranice, km 3,900-5,265“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 101/02/12

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „II/217 Modernizace silnice Aš – Hranice, km 3,900-5,265“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče: Algon a.s., Dopravní 
a inženýrské stavby, Joštova 1, 350 02 Cheb, IČO 28420403, s nabídkovou cenou 14.398.792,-- Kč včetně DPH. Na druhém pořadí se umístila nabídka uchazeče: Eurovia CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary, IČO 45274924, s nabídkovou cenou 16.169.107,-- Kč včetně DPH a na třetím pořadí se umístila nabídka uchazeče: Berger Bohemia a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČO 45357269, s nabídkovou cenou 16.558.886,31 Kč včetně DPH.

- pověřuje ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže, společností Algon a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Joštova 1, 350 02 Cheb, IČO 28420403, s nabídkovou cenou 14.398.792,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení a dále dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 21.5.2012

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


11. Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


12. Finanční příspěvek na zajištění akce Křesadlo 2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 102/02/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřskému centru Karlovy Vary, o.s. na akci Křesadlo 2011 ve výši 20.000,-- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 19.3.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Spr￡vkov￡Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


13. Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím 
při zajištění veřejné služby v roce 2012
Zásady pro poskytování bezúročných půjček z rozpočtu Karlovarského kraje obcím na financování veřejně prospěšných prací v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 103/02/12

- souhlasí se Zásadami pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím 
při zajištění veřejné služby v roce 2012

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím při zajištění veřejné služby v roce 2012

- souhlasí se Zásadami pro poskytování bezúročných půjček z rozpočtu Karlovarského kraje obcím 
na financování veřejně prospěšných prací v roce 2012

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Zásady pro poskytování bezúročných půjček z rozpočtu Karlovarského kraje obcím na financování veřejně prospěšných prací v roce 2012 

- ukládá ekonomickému odboru vyčlenit finanční prostředky pro uvedené zásady do výše prostředků ušetřených v roce 2011 z kapitoly – výdaje na zastupitele 6113 ORJ 202 a to maximálně ve výši 
1,512 mil Kč a předložit radě takto zpracované rozpočtové opatření ke schválení
Termín kontroly: 2.4.2012
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


14. Schválení zástupkyně ředitelky Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 104/02/12

- schvaluje s účinností od 1.3.2012 zástupkyni ředitelky Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, paní Bc. Romanu Jelínkovou

Termín kontroly: 7.5.2012

Zodpovídá: Ing. Jiřina Hlavanová, ředitelka Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace


15. Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti Krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 105/02/12

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb č. 283/2011 pro projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

- pověřuje hejtmana podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytování služeb č. 283/2011 pro projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“
Termín kontroly: 23.4.2012

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


16. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.2.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 106/02/12

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.2.2012:

Návrh programu:

A.	Volba návrhové komise
B. 	Volba ověřovatelů zápisu
C.	Schválení programu jednání

	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 23.2.2012
	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 7.11.2011 do 2.1.2012
	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady

Zpráva výboru pro regionální rozvoj
Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci
Zpráva finančního výboru (bude předloženo dodatečně)
Zpráva výboru pro národnostní menšiny
Zpráva kontrolního výboru
	Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Návrh na uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů mezi autonomní oblastí Gagauzie (Moldavská republika) a Karlovarským krajem 
	Rozpočtové změny
	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2011
	Informace o dotacích ve školství od 1.1.2011 do 31.12.2011
	Předpis zastupitelstva kraje – Zásady pro poskytování cestovních náhrad
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje
	Žádost města Františkovy Lázně o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně
	Projekt „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Projekt „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
	Program obnovy venkova 2012 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4
	Schválení finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“
	Schválení finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“
	Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace
	Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery 
– změna pravidel
	Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II“ – schválení finančního krytí projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace

Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím 
při zajištění veřejné služby v roce 2012
Zásady pro poskytování bezúročných půjček z rozpočtu Karlovarského kraje obcím 
na financování veřejně prospěšných prací v roce 2012
	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2012

Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 548/3 
a p.p.č. 548/7 v k. ú. Hroznětín
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1642/44, p.p.č. 1642/45 a p.p.č. 1642/46 v k. ú. Stanovice
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1323/8 v k. ú. Bublava
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1237/10 
a p.p.č. 1815/1 v k. ú. Hroznětín
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově

Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2238/2 
a p.p.č. 2239/3 v k. ú. Stříbrná
	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 676/3 a p.p.č. 676/4 v k. ú. Podlesí u Sadova
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 454 v k. ú. Kostrčany
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1897/2 v k. ú. Komárov 
u Štědré
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Valeč 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Valeč do majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pšov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Pšov do majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Bochov 
a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku města Bochov do majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Nejdek 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Nejdek do majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1717 
a p.p.č. 1779 v k. ú. Rotava
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1036/1 včetně části stavby silnice č. III/2095, součástí a příslušenství v k. ú. Nadlesí
	Bezúplatný převod nemovitostí 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
	Změna části usnesení č. ZK 370/12/11 ze dne 08.12.2011 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1605/1 a p.p.č. 1606/1 v k. ú. Krásná
	Zrušení usnesení č. ZK 104/04/10 ze dne 15.04.2010 – Bezúplatné nabytí nemovitostí 
do vlastnictví Karlovarského kraje – polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k. ú. Dřenice 
u Chebu
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh v roce 2012

Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
Schválení příspěvků na významné akce z oblasti kultury
Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury
Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Sokolově a Chebu
Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2012
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. D870/2011
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 
„Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“
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 
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
	Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“
1) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  
2) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu
	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2010/2011

Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012
Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2012
Sloučení příspěvkových organizací vykonávajících činnost pedagogicko-psychologických poraden zřizovaných Karlovarským krajem
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
„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“
	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.
Různé

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


17. Organizační zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.2.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 107/02/12

- bere na vědomí informaci o organizačním zajištění Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 23.2.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


18. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 108/02/12

- schvaluje plány práce:

			Komise dopravní
			Komise pro životní prostředí
			Komise pro tělovýchovu a sport
			Komise pro vnější vztahy
			Komise pro likvidaci nepotřebného majetku
			Komise pro posuzování žádostí o financování ze státního rozpočtu
			Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch
			Krajské protidrogové komise
			Energetická komise

Zodpovídá: předsedové komisí Rady Karlovarského kraje


19. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – přeložení komunikačního zařízení společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., do části pozemku p.p.č. 4276/1 v k. ú. Žlutice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 109/02/12

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „II/226 Statické zajištění silnice, Chyše - Žlutice“, jejímž předmětem je závazek k umístění komunikačního zařízení pod označením „SO 401 – Přeložka vedení Telefónica Czech Republic, a.s.“ pod silnici II/226 
do části pozemku p.p.č. 4276/1 v k. ú. a obci Žlutice, a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 Praha 4, Michle, IČO 60193336, zastoupenou na základě pověření společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 3.11.2008, panem Luďkem Kalinou (jako budoucí oprávněný na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako stavebník vynucené překládky komunikačního zařízení a současně budoucí povinný na straně druhé) 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, dle návrhu
	
- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 7.5.2012

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


20. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Královské Poříčí a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Královské Poříčí do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 110/02/12

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 388/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 481-29/2011 z původního pozemku p.č. 388/1 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.č. 388/1 o výměře 4866 m2, část pozemku p.č. 707/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 482-30/2011 z původního pozemku p.č. 707/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 707/8 o výměře 1612 m2, části pozemku p.č. 726/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 482-30/2011 z původního pozemku p.č. 726/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 726/37 o výměře 201 m2 a 726/38 o výměře 1649 m2, část pozemku p.č. 399/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 495-1056/2011 z původního pozemku p.č. 399/1 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.č. 399/1 o výměře 5511 m2 a pozemky p.č. 388/7 o výměře 26 m2, p.č. 397 o výměře 9388 m2, p.č. 398/1 o výměře 5157 m2, p.č. 398/4 o výměře 167 m2, p.č. 402/2 
o výměře 68 m2 a p.č. 726/14 o výměře 36 m2, vše včetně stavby vyřazené silnice č. II/181, mostu 
ev. č. 181-001H a stavebních objektů SO 102 a SO 202 v k. ú. a obci Královské Poříčí formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Královské Poříčí, se sídlem Královské Poříčí, Lázeňská 114, PSČ 357 41, IČO 00259420, zastoupenou starostou obce Ing. Ivanem Stefanem (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 včetně stavby vyřazené silnice č. II/181, mostu ev. č. 181-001H 
a stavebních objektů SO 102 a SO 202 z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Královské Poříčí
 
- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.č. 388/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 481-29/2011 z původního pozemku p.č. 388/1 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.č. 388/1 o výměře 4866 m2, části pozemku p.č. 707/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 482-30/2011 z původního pozemku p.č. 707/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 707/8 o výměře 1612 m2, částí pozemku p.č. 726/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 482-30/2011 z původního pozemku p.č. 726/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 726/37 o výměře 201 m2 a 726/38 
o výměře 1649 m2, části pozemku p.č. 399/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 495-1056/2011 z původního pozemku p.č. 399/1 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.č. 399/1 o výměře 5511 m2 a pozemků p.č. 388/7 o výměře 26 m2, p.č. 397 o výměře 9388 m2, 
p.č. 398/1 o výměře 5157 m2, p.č. 398/4 o výměře 167 m2, p.č. 402/2 o výměře 68 m2, a p.č. 726/14 
o výměře 36 m2, vše včetně stavby vyřazené silnice č. II/181, mostu ev. č. 181-001H a stavebních objektů SO 102 a SO 202 v k. ú. a obci Královské Poříčí formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Královské Poříčí, se sídlem Královské Poříčí, Lázeňská 114, PSČ 357 41, IČO 00259420, zastoupenou starostou obce Ing. Ivanem Stefanem (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 včetně stavby vyřazené silnice č. II/181, mostu ev. č. 181-001H a stavebních objektů SO 102 a SO 202 z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Královské Poříčí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 388/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 481-29/2011 z původního pozemku p.č. 388/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 388/15 o výměře 68 m2, části pozemku p.č. 467, která byla oddělena geometrickým plánem č. 481-29/2011 z původního pozemku p.č. 467 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 467/2 o výměře 147 m2, části pozemku p.č. 457/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 482-30/2011 z původního pozemku p.č. 457/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 457/84 o výměře 226 m2, částí pozemku p.č. 697/1, 
které byly odděleny geometrickým plánem č. 482-30/2011 z původního pozemku p.č. 697/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 697/8 o výměře 718 m2 a p.č. 697/10 o výměře 83 m2, části pozemku p.č. 655, která byla oddělena geometrickým plánem č. 483-32/2011 z původního pozemku 
p.č. 655 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 655/2 o výměře 126 m2, části pozemku p.č. 656, která byla oddělena geometrickým plánem č. 483-32/2011 z původního pozemku p.č. 656 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 656/2 o výměře 391 m2, části pozemku p.č. 664/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 483-32/2011 z původního pozemku p.č. 664/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 664/6 o výměře 61 m2, části pozemku p.č. 730/29, která byla oddělena geometrickým plánem č. 495-1056/2011 z původního pozemku p.č. 730/29 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.č. 730/29 o výměře 41 m2, části pozemku p.č. 730/32, 
která byla oddělena geometrickým plánem č. 495-1056/2011 z původního pozemku p.č. 730/32 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 730/37 o výměře 5 m2 a pozemků p.č. 388/11 
o výměře 990 m2, p.č. 388/8 o výměře 439 m2, p.č.730/6 o výměře 2507 m2, p.č. 730/8 o výměře 55 m2, p.č. 730/9 o výměře 109 m2, p.č. 730/10 o výměře 4018 m2, p.č. 730/11 o výměře 1716 m2, p.č. 730/16 
o výměře 70 m2, p.č. 730/18 o výměře 129 m2, p.č. 730/19 o výměře 927 m2, p.č. 730/21 o výměře 
299 m2, p.č. 730/22 o výměře 1708 m2, p.č. 730/24 o výměře 4 m2, p.č. 730/25 o výměře 200 m2, 
p.č. 730/27 o výměře 95 m2, p.č. 730/31 o výměře 82 m2 a p.č. 730/35 o výměře 216 m2, vše v k. ú. a obci Královské Poříčí formou darovací smlouvy, mezi obcí Královské Poříčí, se sídlem Královské Poříčí, Lázeňská 114, PSČ 357 41, IČO 00259420, zastoupenou starostou obce Ing. Ivanem Stefanem 
(jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Královské Poříčí 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: 17.9.2012

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


21. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 01.07.2011 do 31.12.2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 111/02/12
- bere na vědomí informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období 
od 01.07.2011 do 31.12.2011 na základě působnosti odboru správa majetku dle předloženého návrhu

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


22. Informace o záměru Odborného učiliště Horní Slavkov přebudovat bytovou jednotku v budově č.p. 613 v Horním Slavkově

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 112/02/12

- bere na vědomí záměr Odborného učiliště Horní Slavkov přebudovat bytovou jednotku v budově 
č.p. 613 v Horním Slavkově na pokoje Domova mládeže

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


23. Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 113/02/12

- schvaluje výpůjčku sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se bude konat dne 13.03.2012

Termín kontroly: 2.4.2012

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


24. Souhlas s pokácením 4 ks dřevin, rostoucích na p.p.č. 539 v k. ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 114/02/12

- souhlasí s pokácením 4 ks dřevin, rostoucích na p.p.č. 539 v k. ú. Cheb, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu výstavby nového školního pavilonu a školního pozemku

- ukládá odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Cheb 
o povolení kácení

Termín kontroly: 5.11.2012

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


25. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/108, 527/111, 
k. ú. Dvory, pro plynovodní přípojku, ve prospěch stavby „Objekt služeb v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ investora společnost TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 115/02/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/108 a č. 527/111, k. ú. Dvory, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na kterých je navrhována plynovodní přípojka, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a to za jednorázovou úhradu ve výši 520,-- Kč, bez DPH stanovenou dohodou

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, (jako stranou budoucí povinnou) a společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567 (jako stranou budoucí oprávněnou)

Termín kontroly: 19.3.2012 

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


26. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/111, k. ú. Dvory, pro plynovodní přípojku, ve prospěch stavby „Objekt služeb v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ investora společnost TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 116/02/12

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 527/111, k. ú. Dvory, které je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které je navrhována plynovodní přípojka, ve prospěch společnosti TIMA, 
spol. s r.o. – obchodně výrobní služby, IČO 40523284, a to za jednorázovou úhradu ve výši 1.780,-- Kč, bez DPH, stanovenou dohodou

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem, (jako stranou budoucí povinnou) a společností TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby, 
IČO 40523284 (jako stranou budoucí oprávněnou) 

Termín kontroly: 19.3.2012 

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


27. 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 117/02/12

- 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, která byla doložena po termínu uzávěrky příjmu žádostí, stanoveném v Čl. III odst. 1 pravidel, a to v tom smyslu, že daná žádost byla přijata, hodnocena a žadateli může být poskytnut příspěvek: 






Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
MUDr. Marie Nováková, MUDr. Milan Teřl 
Mariánské Lázně, vilový objekt v Dykově ulici  311/6
Oprava krovu, výměna střešní plechové krytiny a okapových svodů spojená s opravou a nátěrem fasády domu včetně opravy plastických okrasných prvků

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

	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, která byla předložena po termínu uzávěrky a ke které nebyla doložena povinná příloha stanovená v Čl. II odst. 3 písm. f) a 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, kopii výpisu z katastru nemovitostí, doloží nejpozději 
do 31.1.2012 a přílohu, závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, doloží nejpozději do 31.3.2012


Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
Obec Štědrá
Štědrá, zámek
Odstranění havarijního stavu – obnova zříceného zahradního rizalitu

Termín kontroly: 19.3.2012

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


28. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 118/02/12

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným žadatelům než obcím (dle jejich žádostí ve výši do 200 tis. Kč) 
z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2012 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje dle doporučení Komise rady kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 2.515.000,-- Kč:

Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh komise
Římskokatolická farnost Žlutice
Kobylé, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Oprava krovu, výměna střešní krytiny věže, repase kříže a hromosvodu
140 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Luka, kostel sv. Vavřince
Oprava krovu nad kostelem, oprava střešní krytiny
100 000,00 Kč
Václav Hupka
Kopaniny, bývalý zámecký areál s pozemkem
Projektová dokumentace II. část, položení střešní krytiny na polovinu objektu
120 000,00 Kč
Spolek přátel města Kraslice,
o.s.
Kraslice, hrázděný dvojdům 5. května 217
Projektová dokumentace nutná k odstranění havarijního stavu a k rekonstrukci památky
150 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Bečov
nad Teplou
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří
Oprava fasádních omítek, římsy hlavní lodě, klempířských prvků, odvodnění obvodových stěn
100 000,00 Kč
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Valeč, státní zámek
Letohrádek - obnova a restaurování - PD
80 000,00 Kč
Kanonie premonstrátů Teplá
Klášter premonstrátů Teplá
Metodika vzorové obnovy a využití památky - část 2
80 000,00 Kč
Miroslav
Pumr
Skalná, hrad Vildštejn
Částečná oprava střechy hradu na jižní straně výměnou střešní krytiny
80 000,00 Kč
Bohumil a Ivana Svobodovi
Karlovy Vary, vzorkovna porcelánky Karla Knolla
Budování chráněné pracovní dílny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením - opravy přízemí, restaurátorské práce
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Ostrov, kostel sv. Michaela Archanděla a P. Marie Věrné
Oprava fasádních omítek a nátěrů
70 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Jáchymov
Jáchymov, kostel sv. Jáchyma
Další etapa oprav fasádních prvků, portály, klempířské prvky
30 000,00 Kč
Jiří Šindelář
Bečov nad Teplou, katovna na Šibeničním vrchu
Dokončení stabilizace zdiva objektu a obnova drobné sakrální památky
20 000,00 Kč


Římskokatolická farnost Žlutice


Močidlec, areál kostela sv. Jakuba Většího

Odstranění havárie hřbitovní zdi




100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Kraslice
Kraslice, kostel Božího Těla
Oprava střešního pláště, včetně bednění a lokálních oprav krovu
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Loket
Horní Slavkov, kostel sv. Anny
Odvodnění stavby, oprava podhledů interiéru
60 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Bor u Ostrova, kostel sv. Máří Magdalény
Záchrana raně gotických omítek interiéru, fasáda, restaurování architektonických prvků
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Horní Blatná, kostel sv. Vavřince
Výměna šindelové krytiny na bočních věžích u štítu kostela, penetrační nátěr krytiny, oprava fasádních omítek a oken
40 000,00 Kč
Náš region, o.s.
Drobné památky v krajině našeho regionu
Záchrana a obnova drobných památek
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Stará Role
Dalovice, kostel Panny Marie Těšitelky
Dokončení oprav střešního pláště, zpětná montáž věžního kříže
30 000,00 Kč
Kanonie premonstrátů Teplá
Mnichov, kostel sv. Petra a Pavla
Oprava střechy, výměna střešní krytiny kostela a klempířských prvků
60 000,00 Kč

Římskokatolická farnost Chodov

Nové Sedlo, kostel Nanebevstoupení Páně
Statické zajištění, oprava omítek, výmalby a nátěry interiéru


40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Hroznětín, kostel sv. Petra a Pavla
Dokončení výměny krytiny střešního pláště kostela, oprava konstrukcí krovu, chemická konzervace krovu, obnova fasádních omítek a nátěrů
40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Cheb
Dolní Žandov, kostel sv. Michaela
Restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého a bočního oltáře Panny Marie
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Toužim
Přílezy, kostel sv. Bartoloměje
Oprava krovu a střešní krytiny
50 000,00 Kč
Pavel Palacký
Horní Hrad čp.1 - mostek
Oprava kamenného mostku
30 000,00 Kč
Římskokatolická farnost
Stanovice
Andělská Hora, kostel Zjevení sv. Michaela Archanděla
Obnova fasády, klempířských prvků, odvodnění, okenní výplně
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Bečov
nad Teplou
Bečov nad Teplou, hospodářská budova barokní fary
Oprava střešní krytiny a krovu
50 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Bochov
Bochov, kostel sv. Michaela Archanděla
Odvodnění obvodového zdiva
50 000,00 Kč
Unipap plus, s.r.o.
Cheb, bývalý pivovar - palírna
Dřevěné okenice s vertikálními žaluziemi
50 000,00 Kč
Ing. arch. František Bělecký a
František Bělecký 
Jáchymov, dům čp. 126 v Mathesiově ulici
Oprava a konzervace pozůstalého historického zdiva ve dvoře čp. 126
40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Podštěly, kaple sv. Václava
Celková oprava kaple
40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Toužim
Krásné Údolí, kostel sv. Vavřince
Restaurátorský průzkum a záměr na fasádě kostela
10 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Chyše, klášterní kostel Jména Panny Marie
Obnova vnitřních omítek
40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Loket
Staré Sedlo, kostel Nejsvětější Trojice
Odstranění havarijního stavu stropních konstrukcí ve věži, oprava omítek, schoďišťové konstrukce
30 000,00 Kč
Římskokatolická farnost
Jáchymov
Jáchymov, fara u kostela sv. Jáchyma
Sanace renesančních nálezů sklepních prostor objektu
10 000,00 Kč
Kanonie premonstrátů Teplá
Mariánské Lázně, Úšovice, kostel sv. Antonína Paduánského
Oprava střechy a výměna střešní krytiny kostela
140 000,00 Kč
Lenka a Boris
Hrabětovi
Jáchymov čp. 521
Oprava omítek, fasády, okenních špalet
70 000,00 Kč
Martin a Milana
Pincovi
Jáchymov, Mincovní čp. 33
Oprava a omítnutí štítových stěn, obklad přístavby a oprava uliční části střechy
70 000,00 Kč
Aleš Kučera
Valeč, hamerský domek
Oprava a statické zajištění části objektu
40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost
Kraslice
Oloví, kostel sv. Michaela Archanděla
Provedení restaurátorského průzkumu a záměru vnitřních omítek a dřevěného podhledu hlavní lodi kostela
25 000,00 Kč
Jitka
Ježková
Jáchymov, Mincovní čp. 656
Opěrná zeď u kapličky - oprava
20 000,00 Kč
Jitka Ježková
Jáchymov, Mincovní čp. 656
Fasáda na přední straně domu
30 000,00 Kč



2 515 000,00 Kč

- zplnomocňuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, podpisem smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

poskytnutí příspěvků obcím a jiným žadatelům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2012 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů dle doporučení Komise rady kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 2.985.000,-- Kč:

Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
Návrh komise
Irena Loosová
Hrad Hartenberg
Projektová dokumentace, realizační práce
350 000,00 Kč
Pavel Palacký
Krásný Les, hrad a zámek Horní Hrad
Záchranné zastřešení nad severním palácem, celková obnova vstupního objektu hradní brány, krov a střešní krytina v rivalitu, statika západního zdiva, oprava provalené hradební zdi, projektová dokumentace
150 000,00 Kč
Město Karlovy Vary
Karlovy Vary, altán Jelení skok
Očištění, oprava a doplnění poškozených částí krovu a dalších dřevěných konstrukcí, oprava krytiny, opravy ozdobných prvků, nové izolační a krycí nátěry, zpevnění a vyrovnání podezdívky, úpravy okolí
80 000,00 Kč
Město Cheb
Cheb, Františkánský kostel
Záchrana středověké malby
70 000,00 Kč
Město Toužim
Toužim, městské opevnění - Vodní ulice
Oprava městského opevnění
150 000,00 Kč
Envircon, s.r.o.
Kostelní Bříza, panský dům čp. 16
Oprava a využití kulturní památky - vnitřní opravy druhého nadzemního patra
80 000,00 Kč
Město Františkovy Lázně
Věžová sýpka chebské lidové architektury Kateřina 44
Nátěr šindelové střechy a oprava poškozených šindelů
24 000,00 Kč
Město Krásno
Krásno, sloup Nejsvětější Trojice
Oprava sloupu
20 000,00 Kč
Michal Krul, Antonín Kreissl
Jáchymov, Patricijský dům č.p. 143
Statické zajištění svislých nosných konstrukcí dvorního traktu, obnova vodorovných a šikmých konstrukcí spojovacího krčku, obnova střešní krytin
250 000,00 Kč
Město Františkovy Lázně
Hrad Seeberg
Nátěr šindelových střech a oprava poškozených omítek hrázděného zdiva a nátěr stěny u vybraných objektů
70 000,00 Kč
Město Bečov nad Teplou
Bečov nad Teplou, Vodná - pomník padlých
Záchrana původního pomníku v havarijním stavu
50 000,00 Kč
Obec Hazlov
Hazlov, bývalý zámek čp. 40
Zastřešení objektu č.2 dle PD v rozsahu: stabilizace obvodového zdiva objektu č.2
150 000,00 Kč
CONTIX spol. s.r.o.
Karlovy Vary, čp. 378, Tržiště 27
Oprava střešní krytiny a konstrukcí krovu, výměna oken a oprava fasády
50 000,00 Kč
Kanonie premonstrátů Teplá
Teplá, kostel sv. Jiljí
Oprava kostela
100 000,00 Kč
Luboš Pelc, Jitka Tyslová
Loket, Československé armády 255/4
Okna, střecha - výměna
60 000,00 Kč
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Aši
Hranice u Aše, evangelický kostel
Výměna břidlicové střešní krytiny na lodi kostela
125 000,00 Kč
Lucie Klempířová
Chlum čp. 1
Statické a provozní zajištění budovy
100 000,00 Kč
Obec Otovice
Otovice, boží muka a psí hřbitov
Záchrana a renovace božích muk a psího hřbitova
20 000,00 Kč
Vladimír a Zuzana Griněvovi
Libá, hrad a zámek čp. 9
Oprava balustrády
100 000,00 Kč
SENZO, a.s.
Lázně Kynžvart, zámecký hospodářský dvůr, hospodářská budova čp. 351
II. etapa - oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava poškozeného nosného zdiva - havarijní stav
180 000,00 Kč
Obec Štědrá
Štědrá, socha sv. Františka Xaverského
Restaurování sochy
40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Kraslice
Přebuz, kostel sv. Bartoloměje
Oprava střešního pláště a krovu kostela
100 000,00 Kč
Město Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří, socha sv. Jana Nepomuckého
Restaurování sochy, osazení do niky u vítězného oblouku nad oltářem Nejsvětějšího Srdce Páně a Panny Marie v kostele Nanebevzetí Panny Marie
40 000,00 Kč
Obec Třebeň
Třebeň, kostel sv. Vavřince
Oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků střechy kostela
150 000,00 Kč
Obec Otročín
Poseč, kaplička
Oprava vnějších a vnitřních omítek, oken a dveří, cihelné dlažby, odvodnění
50 000,00 Kč
Město Jáchymov
Jáchymov, bytový dům č.p. 284
Oprava čelní fasády
80 000,00 Kč
Město Jáchymov
Jáchymov, bytový dům č.p. 496
Oprava čelní fasády
60 000,00 Kč
Václav a Drahomíra
Koubovi
Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20
Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu
40 000,00 Kč
Obec Štědrá
Štědrá, zámek
Odstranění havarijního stavu zámku – obnova zříceného zahradního rizalitu

246 000,00 Kč



2 985 000,00 Kč

zplnomocnění členky Rady Karlovarského kraje, Ing. Evy Valjentové, podpisem smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012

Termín kontroly: 6.8.2012

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


29. Výjimka z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 119/02/12

- schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem, Předpis rady kraje č. PR 01/2009, z Čl. II bodu 2 a to v tom smyslu, že zpracování dokumentace pro nominaci statku „Hornická kulturní krajina Krušnohoří“ k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO bude zadána přímo jednomu zpracovateli a to RNDr. Michalovi Urbanovi, CSc.

Termín kontroly: 19.3.2012

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


30. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. 
D 870/2011

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 120/02/12

- schvaluje Dodatek č. 1 k níže uvedené Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, a to změnu výše poskytnutého finančního prostředku z 25.000,-- Kč na 35.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje event. č. D 870/2011, a to změnu výše poskytnutého finančního prostředku z 25.000,-- Kč na 35.000,-- Kč

Termín kontroly: 2.4.2012

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


31. Změna složení Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 121/02/12

- odvolává Mgr. Jana Mračka a Bc. Josefa Píseckého z funkce členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje dnem 6. února 2012

- jmenuje Mgr. Stanislava Kříže a Radka Pašavu členy Rady pro rozvoj lidských zdrojů Karlovarského kraje s účinností od 7. února 2012

Termín kontroly: 19.3.2012

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


32. Strategie rozvoje vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji – Analýza variant zvýšení podílu obyvatel Karlovarského kraje s vysokoškolským vzděláním

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 122/02/12

- bere na vědomí výstupy z jednání kulatých stolů a Euro konference k problematice vzdělávání v Karlovarském kraji

- bere na vědomí Analýzu variant zvýšení podílu obyvatel Karlovarského kraje s vysokoškolským vzděláním dle návrhu 

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

33. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 123/02/12

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2012 dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly vyplývající z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2012 

Termín kontroly: březen 2013 

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


34. Vyhlášení konkursních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 124/02/12

- vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů následujících příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Základní umělecká škola Nová Role
Střední zemědělská škola Dalovice
Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
Odborné učiliště Horní Slavkov
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
Gymnázium Cheb
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
První české gymnázium v Karlových Varech
Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
Střední průmyslová škola Loket
Hotelová škola Mariánské Lázně
Střední odborné učiliště Toužim
Střední lesnická škola Žlutice
Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary
Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně
Dětský domov Mariánské Lázně
Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
 
- schvaluje text oznámení o konání konkursních řízení dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s přípravou a organizací konkursních řízení

Termín kontroly: 6.8.2012

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


35. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje MAX 1 marketing s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 125/02/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje MAX 1 marketing s.r.o. 
ve výši 5.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s realizací akce „Cyklomaratontour 2012 Okolovarů“ 

- 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


36a) Odvolání a jmenování člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 126/02/12

- odvolává člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch Ing. Oldřicha Kalendu

- jmenuje člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch p. Miroslava Hrůzu

- ukládá odboru kanceláře ředitele úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce

Termín kontroly: 5.3.2012

Zodpovídá: Ing. Eva Valjentová, uvolněná členka zastupitelstva


36b) Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 127/02/12

- schvaluje vybrané sociální služby, které budou zařazeny do individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“: sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení

- bere na vědomí udržitelnost sociálních služeb podpořených v rámci individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji“ dle podmínek stanovených ve výzvě č. 5 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Termín kontroly: 18.6.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

36c) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh v roce 2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 128/02/12

- souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na provoz regionálního bezpečnostního portálu „Záchranný kruh“ ve výši 278.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 278.000,-- Kč

Termín kontroly: 4.6.2012

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení


36d) Technická oprava důvodové zprávy k usnesení č. RK 90/01/12 ze dne 23.01.2012 - 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 129/02/12

- schvaluje technickou opravu důvodové zprávy k usnesení č. RK 90/01/12 ze dne 23.01.2012 - Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 548/3 a p.p.č. 548/7 v k. ú. Hroznětín, dle předložené důvodové zprávy dne 06.02.2012

Termín kontroly: 7.5.2012

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



