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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 06


USNESENÍ

z 1. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 7. ledna 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:02 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil (od 8:04 hod.), Bc. Čermák
(od 8:25 hod.), JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík 
(celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	Mgr. Borka
Omluveni:		PaedDr. Novotný
Přizvaní:	Ing. Adamec, Ing. Očenášek, Ing. V. Tomsová, Mgr. Vodenka
Další zúčastnění:	Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Zapisovatelka:      	Petra Palusková, Olga Bohůnková
  	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.1.2013
RK 01/01/13
2.
Poskytnutí daru tělovýchovné jednotě Sokol Chyše
RK 02/01/13
3.
Schválení smlouvy o dílo na „Zajištění zimní údržby areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje na rok 2013“
RK 03/01/13
4.
Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje“
RK 04/01/13
5.
"MODERNIZACE LETIŠTĚ KARLOVY VARY - I. ETAPA" - Dohoda 
o narovnání
RK 05/01/13
6.
„Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“, schválení dodatku č. 2 
ke smlouvě na realizaci stavby
RK 06/01/13
7.
Změna usnesení č. RK 318/03/12 - Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu "Zachování vzpomínek na budoucnost/ sasko-český hudebně nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti 
ve výrobě hudebních nástrojů“
RK 07/01/13
8.
Projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ – Dohoda o narovnání mezi Českou pojišťovnou a.s., RECONSTRUCTION s.r.o., Střední průmyslovou školou Ostrov a vedlejšími účastníky
RK 08/01/13
9.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zkvalitnění silničního spojení Mähring - Drmoul“
RK 09/01/13
10.
Revokace části usnesení č. RK 713/07/12 ze dne 23.07.2012 Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, 
II. etapa“
RK 10/01/13
11.
Dodatek k prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2012 
RK 11/01/13
12.
Projekt „Logistická celoživotní akademie – rozšíření nabídky dalšího vzdělávání 
v logistické škole“ příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická 
a střední odborné učiliště Dalovice
RK 12/01/13
13.
Smlouvy o vzdělávání v rámci projektů Karlovarského kraje
RK 13/01/13
14.
Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "SPŠ Ostrov 
- Autoškola 2013"
RK 14/01/13
15.
Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013
RK 15/01/13
16.
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Rekonstrukce objektu muzea" č.p. 182 ve Valči
RK 16/01/13
17.
Odstoupení od „Budoucí smlouvy o zřízení přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ a souhlas s úhradou za projektovou dokumentaci zpracovanou ČEZ Distribuce, a.s.
RK 17/01/13
18.
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 
ve vlastnictví Karlovarského kraje sedmi uživatelkám Domova pro osoby 
se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
RK 18/01/13
19.
Vystavení plné moci pro JUDr. Richarda Šenderu, advokáta, k podání žaloby 
a zastupování Karlovarského kraje v právní věci o nahrazení prohlášení vůle města Loket soudním rozhodnutím
RK 19/01/13
20.
Zakonzervování budovy č.p. 1543 na st.p.č. 1684 v k.ú. a obci Aš
staženo
21.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje
RK 20/01/13
22a
Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary
RK 21/01/13
22b
Odvolání a jmenování dvou členů likvidační komise podle Pravidel pro nakládání 
s nepotřebným a neupotřebitelným majetkem kraje spravovaným krajským úřadem
RK 22/01/13









Mgr. Jaroslav Borka, v z. 
hejtmana
Karlovarského kraje

PhDr. Oleg Kalaš v. r.
 ověřovatel
 		 	                
   









A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PhDr. Olega Kalaše
- JUDr. Martina Havla


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 22 a)	Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje – jednání zastupitelstva města 
Karlovy Vary

bod č. 22 b)	Odvolání a jmenování dvou členů likvidační komise podle Pravidel pro nakládání s nepotřebným a neupotřebitelným majetkem kraje spravovaným krajským úřadem

Staženo z programu:

bod č. 20	Zakonzervování budovy č.p. 1543 na st.p.č. 1684 v k.ú. a obci Aš


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.1.2013

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

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 7.1.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Poskytnutí daru tělovýchovné jednotě Sokol Chyše

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 02/01/13

- souhlasí s udělením daru ve výši 5.000,-- Kč tělovýchovné jednotě Sokol Chyše na pořízení mobilních fotbalových branek, s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 18.03.2013

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů


3. Schválení smlouvy o dílo na „Zajištění zimní údržby areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje na rok 2013“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 03/01/13

- schvaluje uzavření smlouvy na „Zajištění zimní údržby areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na rok 2013“ mezi Karlovarským krajem a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., dle návrhu

- pověřuje Ing. Miroslava Očenáška, vedoucího odboru vnitřních záležitostí, podpisem smlouvy

Termín kontroly: 25.02.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


4. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 04/01/13

- schvaluje vyloučení dále uvedených uchazečů z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje“ z důvodu nepředložení nabídky 
dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

Autoleasing, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, IČO 27089444
Unicredit Fleet Management, s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 01 Praha 4, IČO 62582836
MŠ-CAR Praha s.r.o., Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5, IČO 27237249
Algon Plus - Auto, a.s., Chebská 13, 360 06 Karlovy Vary, IČO 28420349
AUTOSPEKTRUM 2000, s.r.o., Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně, IČO 45352364

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče ČSOB Leasing, a.s., 
IČO 63998980, se sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 8.261.265,-- Kč 
bez DPH.

- schvaluje smlouvu na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980, se sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 8.261.265,-- Kč bez DPH

- schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi Karlovarským krajem a vítězem soutěže ČSOB Leasing, a.s., IČO 63998980, se sídlem Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, s nabídkovou cenou 8.261.265,-- Kč bez DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 04.03.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


5. "MODERNIZACE LETIŠTĚ KARLOVY VARY - I. ETAPA" - Dohoda o narovnání

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 05/01/13

- schvaluje návrh dohody o narovnání ke Smlouvě na realizaci stavby na akci "MODERNIZACE LETIŠTĚ KARLOVY VARY - I. ETAPA" ze dne 23.9.2005 uzavřené mezi Karlovarským krajem 
a sdružením firem s názvem "Sdružení Letiště Karlovy Vary"

- schvaluje uzavření dohody o narovnání ke Smlouvě na realizaci stavby na akci "MODERNIZACE LETIŠTĚ KARLOVY VARY - I. ETAPA"

Termín kontroly: 25.02.2013

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


6. „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“, schválení dodatku č. 2 ke smlouvě 
na realizaci stavby

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 06/01/13

- bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky na akci: „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“ užitím jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dle ustanovení § 21 odst. 
1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

- schvaluje návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě na realizaci stavby na akci „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“ ze dne 24.7.2012 uzavřené mezi Karlovarským krajem a firmou Výtahy 
Vaněrka s.r.o.

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě na realizaci stavby „Nemocnice Sokolov – obnova technologie výtahů“

Termín kontroly: 18.03.2013

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


7. Změna usnesení č. RK 318/03/12 - Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu "Zachování vzpomínek na budoucnost/ sasko-český hudebně nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 07/01/13

- schvaluje změnu usnesení č. RK 318/03/12 ze dne 26.3.2012, kterým souhlasila s celkovými náklady příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb jako partnera projektu "Zachování vzpomínek 
pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" v maximální výši 20.208.000,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti 
o dotaci z Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v tom smyslu, že maximální výše celkových nákladů příspěvkové organizace se mění 
na 2.478.282,90 Kč včetně DPH

- schvaluje změnu usnesení č. RK 318/03/12 ze dne 26.3.2012, kterým souhlasila se závazkem Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu "Zachování vzpomínek pro budoucnost/ 
sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. max. 
3.031.200,-- Kč včetně DPH, v tom smyslu, že maximální výše nákladů na spolufinancování projektu 
se mění na 371.742,44 Kč včetně DPH

- schvaluje změnu usnesení č. RK 318/03/12 ze dne 26.3.2012, kterým souhlasila se závazkem Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu "Zachování vzpomínek pro budoucnost/sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. max. 20.208.000,-- Kč včetně DPH, v tom smyslu, že maximální výše celkových nákladů na předfinancování projektu se mění 
na 2.478.282,90 Kč včetně DPH

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu usnesení 
č. ZK 97/04/12 ze dne 19.4.2012 v souladu s výše uvedenými změnami v usnesení rady kraje

Termín kontroly: 18.03.2013

Zodpovídá:
PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb


8. Projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ – Dohoda o narovnání mezi Českou pojišťovnou a.s., RECONSTRUCTION s.r.o., Střední průmyslovou školou Ostrov a vedlejšími účastníky

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 08/01/13

- bere na vědomí dohodu o narovnání uzavíranou v souvislosti s realizací stavby „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ dle návrhu

- pověřuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, podpisem uvedené dohody o narovnání

Termín kontroly: 18.03.2013

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov


9. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zkvalitnění silničního spojení Mähring 
- Drmoul“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 09/01/13

- schvaluje zadání veřejné zakázky „Zkvalitnění silničního spojení Mähring - Drmoul“ formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání výše uvedené veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu s váhou 100 %

- jmenuje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami:
1.	člen: Ing. Tomáš Brtek		1. náhradník: Josef Vaněk
2.	člen: Ing. Petr Šťovíček		2. náhradník: Irena Kroftová
3.	člen: Helena Budeanuová		3. náhradník: Jarmila Hřibová

- jmenuje složení hodnotící komise:
1.	člen: Ing. Petr Navrátil		1. náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
2.	člen: Ing. Josef Hora		2. náhradník: Ing. Miroslav Balatka
3.	člen: Ing. Karel Jakobec		3. náhradník: Mgr. Jana Vildumetzová
4.	člen: Ing. Václav Živný		4. náhradník: Josef Murčo
5.	člen: Ing. Tomáš Brtek		5. náhradník: Josef Vaněk
6.	člen: Ing. Petr Šťovíček		6. náhradník: Irena Kroftová

Termín kontroly: 08.07.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


10. Revokace části usnesení č. RK 713/07/12 ze dne 23.07.2012 Příprava zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku „II/221 Modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 10/01/13

- ruší část usnesení č. RK 713/07/12 ze dne 23.07.2012 ve znění: 

jmenuje složení hodnotící komise:
1.	člen: Ing. Petr Navrátil			1. náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
2.	člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	2. náhradník: Ing. Josef Hora
3.	člen: Ing. Jan Zborník			3. náhradník: Ing. Radomil Gold
4.	člen: Ing. Václav Živný			4. náhradník: Josef Murčo
5.	člen: Ing. Tomáš Brtek			5. náhradník: Josef Vaněk
6.	člen: Ing. Petr Šťovíček			6. náhradník: Irena Kroftová

- schvaluje nové znění takto:

jmenuje složení hodnotící komise:
1.	člen: Ing. Petr Navrátil			1. náhradník: Ing. Tomáš Svoboda
2.	člen: Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný	2. náhradník: Ing. Josef Hora
3.	člen: Ing. Karel Jakobec			3. náhradník: Mgr. Jana Vildumetzová
4.	člen: Ing. Václav Živný			4. náhradník: Josef Murčo
5.	člen: Ing. Tomáš Brtek			5. náhradník: Josef Vaněk
6.	člen: Ing. Petr Šťovíček			6. náhradník: Irena Kroftová

Termín kontroly: 18.03.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


11. Dodatek k prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2012 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 11/01/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad č. 1

Termín kontroly: 08.04.2013

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
12. Projekt „Logistická celoživotní akademie – rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v logistické škole“ příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

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

- bere na vědomí projektový záměr "Logistická celoživotní akademie - rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v logistické škole" příspěvkové organizace v rámci 4. kola výzvy Globálního grantu Karlovarského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání a konstatuje, že záměr je v souladu s koncepcí rozvoje Karlovarského kraje

- jmenuje PaedDr. Vladimíru Štrynclovou, ředitelku příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, vedoucí projektu „Logistická celoživotní akademie 
– rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v logistické škole“

- souhlasí, aby žadatelem o dotaci na projekt "Logistická celoživotní akademie - rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v logistické škole" byla příspěvková organizace Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt "Logistická životní akademie - rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v logistické škole"

- souhlasí s předpokládanými výdaji projektu "Logistická životní akademie - rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v logistické škole" ve výši cca 3.998.840,-- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % 
z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti o dotaci (s výjimkou financování projektu) na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost prostřednictvím příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická 
a střední odborné učiliště Dalovice

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

Termín kontroly: 04.02.2013

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


13. Smlouvy o vzdělávání v rámci projektů Karlovarského kraje

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

- schvaluje vzorové znění smluv o vzdělávání pedagogických pracovníků na rok 2013 mezi Karlovarským krajem na straně jedné a právnickými osobami vykonávajícími činnost základních a středních škol 
v Karlovarském kraji na straně druhé v rámci projektů Karlovarského kraje s názvem Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Inovace školského portálu Karlovarského kraje dle příloh

- svěřuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 4, ve spojení s ustanovením § 59 odst. 3 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi Karlovarského kraje rozhodování o uzavírání uvedených smluv o vzdělávání s jednotlivými smluvními stranami, 
a to za podmínek obecně definovaných ve vzorovém znění smlouvy
Termín kontroly: 04.02.2013

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


14. Výsledek zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: "SPŠ Ostrov - Autoškola 2013"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 14/01/13

- schvaluje výsledek zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku "SPŠ Ostrov - Autoškola 2013" vyhlášeného příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Ostrov. Jako nejvýhodnější nabídka 
byla vyhodnocena nabídka uchazeče AKVER, s.r.o. Karlovy Vary.

- pověřuje Ing. Pavla Žemličku, ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, podpisem smlouvy o dílo po marném uplynutí lhůty k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly: 04.03.2013

Zodpovídá:
Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov


15. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 15/01/13

- schvaluje výjimky (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením 
č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, 
pro žádosti uvedené v tabulce, ke kterým nebyla doložena povinná příloha stanovená v čl. II odst. 3 písm. g) těchto pravidel, a to v tom smyslu, že dané žádosti budou přijaty, hodnoceny a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící přílohu - závazné stanovisko orgánu státní památkové péče 
- doloží nejpozději do 30.1.2013:

Název subjektu
Název objektu
Název projektu


Martin a Milana Pincovi
Jáchymov, Mincovní č.p. 33
Oprava historického podzemí domu přístupného pro veřejnost
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko

Altsoft, s.r.o.
Loket, hotel Bílý kůň
Oprava a výměna oken
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko

Římskokatolická farnost Toužim
Krásné Údolí, kostel sv. Vavřince
Restaurování dveří vstupní síně
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko



- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením č. 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, pro žádost uvedenou 
v tabulce, která  nebyla doručena na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu 
pro podávání žádostí uvedeném v čl. III. odst. 1 Pravidel a u které byla povinná příloha, výpis z katastru nemovitostí (v čl. II. odst. 3 písm. f) Pravidel), vydána a doložena dne 3.12.2012, tedy až po uzávěrce příjmu žádostí (20.11.2012), a to v tom smyslu, že daná žádost bude přijata a hodnocena.

Název subjektu
Název objektu
Název projektu

Aleš Kučera
Valeč, hamerský domek
Oprava a pokračovací práce na zajištění objektu, oprava střechy



- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí výjimek 
z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 
a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, pro žádosti uvedené v tabulce, ke kterým nebyla doložena povinná příloha stanovená v čl. II. odst. 3 písm. g) pravidel, a to v tom smyslu, že dané žádosti budou přijaty, hodnoceny a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící přílohu 
- závazné stanovisko orgánu státní památkové péče - doloží nejpozději do 30.1.2013:

Název subjektu
Název objektu
Název projektu


Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Loket, kostel sv. Václava
Insekticidní zásah proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko

Věra Koutecká Kovářová
Teplá, č.p. 130
Oprava krovu a výměna střešní krytiny
Závazné stanovisko bylo vydáno dne 22.11.2012 a předloženo krajskému úřadu

Obec Krajková
Krajková, sloup se sochou Panny Marie
Oprava sloupu - komplexní restaurátorský zákrok
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko

Město Toužim
Toužim, Horní hrad
Oprava střešní konstrukce
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko

Město Horní Slavkov
Horní Slavkov, Pluhův dům č.p. 497
Postupná obnova objektu - vnitřní dveře s požární odolností
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko

Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří - varhany
Generální oprava varhan - havarijní stav
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko



- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení výjimky (viz. tabulka) 
z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 
a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, pro žádosti uvedené v tabulce,

	které nebyly doručeny na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu 
pro podávání žádostí uvedeném v čl. III. odst. 1 Pravidel,

ke kterým nebyla doložena povinná příloha stanovená v čl. II. dost. 3 písm. g) Pravidel - závazné      stanovisko orgánu státní památkové péče, která bude doložena nejpozději do 30.1.2013
	u kterých byla povinná příloha, výpis z katastru nemovitostí (v čl. II odst. 3 písm. f) Pravidel, vydána a doložena až po uzávěrce příjmu žádostí (20.11.2012),
a to v tom smyslu, že dané žádosti budou přijaty a hodnoceny.

Název subjektu
Název objektu
Název projektu


Livornoos, s.r.o.
Jáchymov, kaskáda zahradních teras na parclele č. 9 za bytovými domy č.p. 73 a č.p. 74
Obnova historických teras
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko

Livornoos, s.r.o.
Jáchymov, kaskáda zahradní teras na parcele č. 8 za domem č.p. 72
Obnova historických teras
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko

Livornoos, s.r.o.
Jáchymov, dům č.p. 72
Obnova historických konstrukcí
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko

Livornoos, s.r.o
Jáchymov, dům č.p. 74
Obnova historických konstrukcí
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko

Livornoos, s.r.o
Jáchymov, dům č.p. 73
Obnova historických konstrukcí
Nebylo dosud vydáno závazné stanovisko



Termín kontroly: 04.02.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


16. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Rekonstrukce objektu muzea" č.p. 182 ve Valči

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 16/01/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje odložit a nepředkládat k dalšímu projednání žádost Bc. Evy Machové o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt: "Rekonstrukce objektu muzea" č.p.182  na parcele p.č. 107/2 ve Valči

Termín kontroly: 25.02.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


17. Odstoupení od „Budoucí smlouvy o zřízení přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ a souhlas s úhradou za projektovou dokumentaci zpracovanou ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 17/01/13

- souhlasí s odstoupením od „Budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie“, uzavřené dne 23.3.2011 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO 24729035 a Karlovarským krajem, pod ev. č. 135/2011

- souhlasí s úhradou projektové dokumentace zpracované na realizaci přeložky v hodnotě 
cca do 100.000,-- Kč včetně DPH a s poplatky za zajištění nutných vyjádření pro vypracování projektové dokumentace

Termín kontroly: 08.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 


18. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje sedmi uživatelkám Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 18/01/13

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje, svěřeným do správy organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské, příspěvková organizace s tím, že tento majetek nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle soupisu v jednotlivých případech 
v hodnotě 18.872,50 Kč, který je ve správě organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské, příspěvková organizace, a to Lence Rigové, Jarmile Polánkové, Jiřině Polánkové; a dále Zdence Stehlíkové, Arance Harantové, Evě Giňové a Boženě Polanské, zastoupených opatrovníkem 
Ing. Pavlem Novákem, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace a uvedenými jednotlivými obdarovanými

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, Ing. Pavlu Novákovi, uzavřít darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a jednotlivými obdarovanými

Termín kontroly: 22.04.2013

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


19. Vystavení plné moci pro JUDr. Richarda Šenderu, advokáta, k podání žaloby a zastupování Karlovarského kraje v právní věci o nahrazení prohlášení vůle města Loket soudním rozhodnutím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 19/01/13

- souhlasí s udělením plné moci pro JUDr. Richarda Šenderu, advokáta Advokátní kanceláře Šendera 
a Čihák, k podání žaloby a zastupování Karlovarského kraje v právní věci nahrazení prohlášení vůle města Loket soudním rozhodnutím v souvislosti se smlouvou o smlouvě budoucí darovací uzavřené 
dne 25.3.2009 mezi Karlovarským krajem a městem Loket

- ukládá vedoucí odboru správa majetku, Ing. Drahomíře Stefanovičové, zajistit podpis hejtmana Karlovarského kraje na plné moci

Termín kontroly: 18.03.2013

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




20. Zakonzervování budovy č.p. 1543 na st.p.č. 1684 v k.ú. a obci Aš

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 20/01/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 2510/1, p.p.č. 2466/1, p.p.č. 2641 
a p.p.č. 2468/3  v k.ú. Pernink, silnice č. II/221, č. II/219 a č. III/21047 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 695-206/2009 ze dne 26.10.2009 (umístění inženýrských sítí 
– kabelové vedení NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 
2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.č. 116 v k.ú. Horní Částkov, silnice 
č. III/21233 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 174-202/2012 
ze dne 04.09.2012 (umístění inženýrských sítí – zařízení distribuční soustavy, elektrizační soustavy energetického zařízení), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 
2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 6496/1 v k.ú. Kraslice, silnice 
č. III/21046 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 2069-1276/2012 
ze dne 10.04.2012 (umístění inženýrských sítí – zemní kabel kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničním pozemkům p.p.č. 690/1 a p.p.č. 689 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic, silnice č. III/21046 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 170-1276/2012 ze dne 23.03.2012 (umístění inženýrských sítí – zemní kabel kNN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 4129/6  v k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní, silnice č. III/20171 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrického plánu č. 261-670/2006 ze dne 03.03.2006 (umístění inženýrských sítí – telekomunikační kabel),
a to za celkovou jednorázovou úhradu 2.600,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 44/01/05 ze dne 20.01.2005 + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 4.600,-- Kč + DPH

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 948/2  v k.ú. Bystřice u Hroznětína, silnice č. II/221 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 118-21/2012 
ze dne 03.02.2012 (umístění inženýrských sítí – kabel NN), a to za celkovou jednorázovou úhradu 
500,-- Kč + DPH + administrativní náklady na vyřízení smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 2.000,-- Kč + DPH dle sazebníku úhrad, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1307/12/11 ze dne 19.12.2011, tj. celkem 2.500,-- Kč + DPH
- 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: 17.06.2013

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


22a. Výpůjčka sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje - jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 21/01/13

- schvaluje výpůjčku sálu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se bude konat dne 22.1.2013

Termín kontroly: 04.02.2013

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


22b. Odvolání a jmenování dvou členů likvidační komise podle Pravidel pro nakládání 
s nepotřebným a neupotřebitelným majetkem kraje spravovaným krajským úřadem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 22/01/13

- odvolává dva členy likvidační komise Rady Karlovarského kraje pro rozhodování o nepotřebném 
a neupotřebitelném movitém majetku kraje spravovaným krajským úřadem, a to Mgr. Jaroslava Borku 
a Ing. Jaroslava Bradáče

- jmenuje dva členy likvidační komise Rady Karlovarského kraje pro rozhodování o nepotřebném 
a neupotřebitelném movitém majetku kraje spravovaným krajským úřadem, a to Bohuslavu Hajskou 
a Ing. Edmunda Janische

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


