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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

ze 3. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 28. ledna 2013 (mimo řádný termín)  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:02 do 9:15 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil (příchod 
9:04 hod.), Bc. Čermák (příchod 9:04 hod.), JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš,
pí Hajská, (celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný 
Omluveni:		Ing. Jakubík
Další zúčastnění:	Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná, Lenka Burešová
	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Rozpočtová změna
RK 72/01/13
2.
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013
RK 73/01/13
3.
Jmenování ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
RK 74/01/13
4.
Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb
RK 75/01/13









PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

PhDr. Oleg Kalaš v. r.
ověřovatel
 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- PhDr. Olega Kalaše
- JUDr. Václava Sloupa


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Rozpočtová změna

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 72/01/13

 - schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 7/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 14.210.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplaty platů, souvisejících odvodů a náhrad platů za prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti a ostatních výdajů včetně provozních ve školství v období I. čtvrtletí 2013 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Termín kontroly: 04.03.2013

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


2. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 73/01/13

- schvaluje poskytnutí příspěvků jiným žadatelům než obcím (dle navrženého příspěvku ve výši 
do 200 000,- Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje dle doporučení Komise rady kraje pro kulturu 
a památkovou péči v celkové výši 2 890 000,00 Kč

Žadatel
Název objektu
Název projektu
Návrh komise







Pavel Palacký






Horní Hrad, zámek
Obnova sněmovních sálů v JV paláci, záchranné zastřešení nad severním palácem, celková obnova vstupního objektu hradní brány, krov a střešní krytina v rizalitu, statika západního křídla a korun zdiva.....






200 000,00


Římskokatolická farnost Cheb

Cheb, kostel sv. Mikuláše
Oprava havarijního stavu střešní krytiny, krovu a klempířských prvků


200 000,00






Michal Krul, Antonín Kreissl





Jáchymov, patricijský dům č.p. 143
Oprava, adaptace a revitalizace - statické zajištění svislých nosných konstrukcí dvorního traktu a spojovacího krčku, zpracování projektové dokumentace






80 000,00




Národní památkový ústav



Valeč, zámek
Letohrádek - obnova a restaurování - zbývající část projektové dokumentace



50 000,00




SENZO, a.s.

Lázně Kynžvart, zámecký hospodářský dvůr č.p. 351
III. etapa - oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava poškozeného nosného zdiva



100 000,00

Spolek přátel města Kraslice, o.s.
Kraslice, hrázděný dvojdům, 5. května č.p. 217
Rekonstrukce krovu a střechy


150 000,00




Lenka a Jan Augustovi

Vysočany u Ovesných Kladrub, venkovská usedlost
Rekonstrukce krovu a pokládka střešní krytiny, doplnění sloupů a dozdění arkád



150 000,00


Římskokatolická farnost Loket

Horní Slavkov, kostel sv. Anny
Odvodnění stavby, restaurování stropních omítek a maleb


50 000,00






Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Rybáře





Karlovy Vary - Sedlec, kostel sv. Anny
Odstranění havarijního stavu fasádních prvků věže a korunní římsy, opravy vnitřních omítek a výmalba, restaurování mobiliáře, restaurování stavebních výplní






50 000,00




Lubomír Bachura
Ostrov, reliéf "Korunování Panny Marie" na průčelí raně barokního domu č.p. 9



Restaurování reliéfu



40 000,00




Tomáš Petr



Valeč, náměstí č.p. 33
Oprava krovů a obnova vnějšího pláště objektu s použitím tradičních technologií



80 000,00


Milan Laštůvka
Karlovy Vary, kostel sv. Urbana
Střešní krytina, dřevěné prvky

100 000,00




Jan Mokrý


Horní Blatná, Hamerská č.p. 29
Oprava havarijního stavu hrázděné štítové stěny a oprava krovu střešní konstrukce



100 000,00






Římskokatolická farnost Ostrov





Bor u Ostrova, kostel sv. Máří Magdalény
Záchrana raně gotických polychromovaných omítek interiéru, fasáda, restaurování arch. prvků, oprava střešního pláště - výměna dřevěné šindele, statické zajištění






50 000,00

Římskokatolická farnost Jáchymov
Jáchymov, kostel sv. Jáchyma

Restaurování portálů

80 000,00





Filip Prekop



Jáchymov, Náměstí Republiky č.p. 134

Předprojektová příprava - stavebně historický průzkum a projektová dokumentace




70 000,00



Tomáš Petr

Jáchymov, Mathesiova č.p. 117
Dokončení obnovy fasád hlavního objektu + I. etapa odvlhčení objektu


50 000,00


Vanda Strádalová
Horní Blatná, Úzká č.p. 26
Výměna poškozených šindelů a nátěr střechy

20 000,00









Václav Hupka






Kopaniny, bývalý zámecký areál s pozemkem
Projektová dokumentace pro zastřešení druhé poloviny objektu, rekonstrukce obvodového zdiva v dalších částech, položení střešní krytiny na stávající krov, vytvoření vikýřů dle dokumentace








40 000,00



Veronika Kozminykh

Žlutice, Dukelských hrdinů č.p. 122


Oprava a nátěr fasády, oprava střechy, výměna oken


70 000,00


Žlutice 2000, o.s.
Žluticko, Melcherův kříž, Spinkův kříž
Rekonstrukce drobných sakrálních památek

30 000,00

Římskokatolická farnost Chodov
Nové Sedlo, kostel Nanebevstoupení Páně
Oprava střešního pláště - výměna krytiny

100 000,00


Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou

Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří
Odstranění havarijního stavu korunní římsy severní stěny lodě kostela


100 000,00


Římskokatolická farnost Jáchymov

Jáchymov, fara u kostela sv. Jáchyma
Sanace renesančních nálezů sklepních prostor objektu


20 000,00






Bohumil a Ivana Svobodovi





Karlovy Vary, vzorkovna porcelánky Karla Knolla
Budování chráněné pracovní dílny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (oprav přízemí objektu č. 2, restaurátorské práce, odvlhčení zdiva, drenáže)






50 000,00


Římskokatolická farnost Skalná

Kopanina, kostel sv. Jiří a Jiljí
Oprava střešní krytiny, krovu a klempířských prvků hlavní lodi kostela


100 000,00


Jiří Šindelář
Bečov nad Teplou, kostel sv. J. Nepomuckého

Obnova barokní sochy

10 000,00


Kanonie premonstrátů Teplá


Teplá, kostel sv. Jiljí
Oprava kostela - výměna výplní otvorů, rekonstrukce fasády


100 000,00


Věra Koutecká Kovářová

Teplá, dům č.p. 130
Oprava krovu a výměna střešní krytiny

80 000,00

Římskokatolická farnost Toužim
Přílezy, kostel sv. Bartoloměje
Oprava krovu a střešní krytiny

100 000,00


Lucie Klempířová

Chlum č.p. 1
statické a provozní zajištění budovy

60 000,00





Římskokatolická farnost v Bochově




Bochov, kostel sv. Michaela Archanděla
dokončení odvodnění obvodového zdiva, insekticidní sanace invazivního napadení interiéru dřevokazným hmyzem





40 000,00




Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Rybáře



Karlovy Vary, kostel Nanebevstoupení Páně
Odstranění havarijního stavu střešní krytiny nad presbytářem - výměna pálené krytiny, oprava vikýřů




50 000,00


Římskokatolická farnost Kraslice

Kraslice, kostel Božího Těla
Oprava střešního pláště včetně bednění a lokálních oprav krovu


100 000,00



Římskokatolická farnost Františkovy Lázně



Libá, kostel sv. Kateřiny
Obnova korunní římsy, fasády, stavebních výplní (vitráže) a odvodnění stavby



100 000,00


Kanonie premonstrátů Teplá

Mnichov, kostel sv. Petra a Pavla
Oprava střechy, výměna střešní krytiny a klempířských prvků


100 000,00



Aleš Kučera


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


20 000,00




2 890 000,00



- zmocňuje člena Rady Karlovarského kraje, PhDr. Olega Kalaše, k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 1) poskytnutí příspěvků obcím 
a jiným žadatelům (dle navrženého příspěvku ve výši nad 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje 
v roce 2013 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů dle doporučení Komise rady kraje pro kulturu a památkovou péči v celkové výši 2 610 000,00 Kč

Obchodní název žadatele
Název objektu
Název projektu
Návrh komise


Město Toužim

Toužim, horní hrad
Oprava střešní konstrukce a střešního pláště

500 000,00


Irena Loosová

Hřebeny, hrad Hartenberg
Projektová dokumentace, realizační práce 

240 000,00


Obec Andělská Hora
Andělská Hora, kostel Nejsvětější Trojice
Výměna střešní krytiny a hrazení kolem kostela

50 000,00

Obec Štědrá
Zámek Štědrá
Obnova zříceného rizalitu s balkonem

250 000,00


Město Františkovy Lázně
Františkovy Lázně, Sadová kavárna
restaurování litinových arkád v objektu

80 000,00




Město Abertamy



Hřebečná, důl Mauritius
Projektová dokumentace na zabezpečení ústí štoly Kryštof a realizace zabezpečení



35 000,00



Obec Krajková

Krajková, sloup se sochou Panny Marie
Oprava sloupu - komplexní restaurátorský zákrok


80 000,00



Livornoos, s.r.o.


Jáchymov, dům č.p. 74
Obnova historických konstrukcí bytového domu


330 000,00



Obec Hazlov


Hazlov, bývalý zámek
Zastřešení objektu č. 2 dle projektové dokumentace


250 000,00


Obec Krajková
Krajková, kaplička Svaté Trojice

Záchrana kapličky

80 000,00



Město Karlovy Vary
Karlovy Vary, Dorothein chrámek vévodkyně Kurónské


Oprava a nátěr sloupků


60 000,00



Město Cheb
Cheb, Františkánský kostel Zvěstování P. Marie
Restaurování dřevěného kříže s tělem Krista na kamenném soklu


70 000,00


Město Teplá

Teplá, radnice č.p. 1
Obnova fasády, výměna stávajících oken

100 000,00


Obec Útvina

Svinov, kaple sv. Floriána
Odvodnění obvodových stěn

50 000,00



Římskokatolická farnost Žlutice


Kobylé, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Oprava krovu, výměna střešní krytiny věže, repase kříže a hromosvodu



100 000,00


Město Jáchymov

Jáchymov, kaple sv. Jana Nepomuckého

Oprava fasády, vytlučených oken a nových ochranných sítí

50 000,00


Město Kraslice
Kraslice, MŠ Lipová cesta č.p. 1091
Oprava oken a balkónových dveří

100 000,00



Obec Tatrovice
Tatrovice, kamenný podstavec s litinovým křížkem


Restaurování


5 000,00

Římskokatolická farnost Žlutice
Močidlec, kostel sv. Jakuba Většího
Odstranění havárie hřbitovní zdi

80 000,00

Římskokatolická farnost Žlutice

Luka, kostel sv. Vavřince

Oprava střešní krytiny 

100 000,00





2 610 000,00


2) zplnomocnění člena Rady Karlovarského kraje, PhDr. Olega Kalaše, k podpisu smluv o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013

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


3. Jmenování ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 74/01/13

- bere na vědomí zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

- jmenuje Mgr. Bc. Tomáše Maška na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb s účinností od 1. února 2013, a to na dobu určitou do 31. ledna 2019

- určuje plat Mgr. Bc. Tomáši Maškovi s účinností od 1. února 2013 dle návrhu platového výměru

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se jmenováním Mgr. Bc. Tomáše Maška na pracovní místo, určením jeho platu a změnou v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 04.03.2013

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


4. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 75/01/13

- schvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb formou poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 598.884,-- Kč na úhradu daně z příjmů právnických osob doměřené Finančním úřadem v Chebu včetně penále

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení včetně informování ředitele příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Termín kontroly: 18.03.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


