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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 8. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 4. března 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:07 do 9:05 hodin 


Přítomni:              	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil (od 8:10 hod.), 
Bc. Čermák (od 8:09 hod.), JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš, pí Hajská 
(celkem 8 radních)
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Ing. Jakubík
Přizvaní:	Ing. Pavlas
Další zúčastnění:	Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva Karlovarského kraje, Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.3.2013
RK 156/03/13
2.
Rozpočtové změny
RK 157/03/13
3.
Žádost společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., o posečkání daně
RK 158/03/13
4.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o.
RK 159/03/13
5.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 790/2012
RK 160/03/13
6.
Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013
RK 161/03/13
7.
Mandátní smlouva o organizačním zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji 
a inovacích pro poskytnutí inovačních voucherů
RK 162/03/13
8.
Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část
RK 163/03/13
9.
Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část
RK 164/03/13
10.
Zadávací řízení na veřejnou zakázku Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje - Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek 
v souvislosti s Rozhodnutím ÚOHS:
č. j.: ÚOHS-S236/2012/VZ-20926/2012/512/JOn z 6.11.2012

RK 165/03/13
11.
Projekt BRAVE - vyřazení projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 
2007 - 2013
RK 166/03/13
12.
Projekt "Cyklostezka Ohře II" - schválení Smlouvy o dílo Zhotovitel stavby 
v rámci projektu
staženo
13.
Projekt "Cyklostezka Ohře III" - jmenování vedoucího projektu
RK 167/03/13
14.
Výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013
RK 168/03/13
15.
Výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu pro rok 2013
RK 169/03/13
16.
Zřízení věcných břemen na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje 
RK 170/03/13
17.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 175/5 a p.p.č. 175/9 v k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
RK 171/03/13
18.
Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 37/3 v k. ú. Mrázov z majetku města Teplá do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 844/3 v k. ú. Mrázov, pozemek p.p.č. 658/6 v k. ú. Staré Sedlo u Teplé 
a pozemek p.p.č. 912 v k. ú. Rankovice včetně části stavby silnice č. III/21013 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Teplá 
RK 172/03/13
19.
Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 527/33 v k. ú. Dvory
RK 173/03/13
20.
Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na p.p.č. 1965 v k. ú. Nové Hamry
RK 174/03/13
21.
Podpora výstavby kanalizace v obci Hory
RK 175/03/13
22a
Aktualizace transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
RK 176/03/13
22b
Petice nazvaná „Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona 
č. 85/1990 Sb. o právu petičním, za změnu na pozici radního pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy“ podaná dne 12.02.2013 a petice nazvaná „Nechceme politruka pohraniční stráže v čele  zdevastovaného  školství v Karlovarském kraji“ podaná dne 15.02.2013
RK 177/03/13










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
- Bohuslavu Hajskou


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 22 a)	Aktualizace transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

bod č. 22 b)	Petice nazvaná „Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona 
č. 85/1990 Sb. o právu petičním, za změnu na pozici radního pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy“ podaná dne 12.02.2013 a petice nazvaná „Nechceme politruka pohraniční stráže v čele  zdevastovaného  školství v Karlovarském kraji“ podaná dne 15.02.2013

Staženo z programu:

bod č. 12  Projekt "Cyklostezka Ohře II" - schválení Smlouvy o dílo Zhotovitel stavby
                           v rámci projektu



1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.3.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 156/03/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 4.3.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 157/03/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 82/2013 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku celkem 89.738,91 Kč (3.603,35 EUR) z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 60.824,02 (2.442,31 EUR) a investiční účelové dotace ve výši 28.914,89 Kč (1.161,04 EUR) z rozpočtových prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR (národní podíl). Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední zdravotnická škola Cheb na základě podané Žádosti o platbu a uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace 
za realizaci projektu Společné ošetřovatelské postupy ČR-Bavorsko, realizovaného v rámci Cíle 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko.

Rozpočtovou změnu č. 83/2013
- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 28.000,-- Kč z rozpočtu Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do kapitoly příspěvky cizím subjektům. Finanční prostředky jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro Klub Domino, Dětská tisková agentura 
na částečnou úhradu výdajů související s realizací akce 20. Ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos 2012/2013“. 

Rozpočtovou změnu č. 84/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 425.299,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek. 

Rozpočtovou změnu č. 85/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 378.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2013, vyhlášený pod č. j. MŠMT-41801/2012-22, 
a to pro Svobodnou chebskou školu, základní školu a gymnázium s.r.o. Cheb v částce 252.000,-- Kč  
a Soukromou obchodní akademii Podnikatel, spol. s r.o. Karlovy Vary v částce 126.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 86/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.026.943,46 Kč z titulu přijetí 3. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (OP LZZ VI.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
- přesun rozpočtových prostředků z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
do odboru kanceláře ředitele úřadu ve výši ± 30.000,-- Kč k zajištění mzdových výdajů projektu

Rozpočtovou změnu č. 87/2013
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Inovace školského portálu ve výši 2.138.124,20 Kč (zůstatek 2012) 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. 88/2013
- zapojení financování zvláštního účtu projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši 1.049.715,18 Kč (zůstatek 2012) do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu Karlovarského kraje Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a zároveň zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 73.000,-- Kč do odboru kanceláře ředitele úřadu na předfinancování mzdových výdajů projektu. Projekt je realizován a financován 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. 89/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.356,-- Kč  do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, které bylo Karlovarskému kraji vyměřeno Finančním úřadem v Karlových Varech v rámci realizace projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Rozpočtovou změnu č. 90/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.167.549,36 Kč z titulu přijetí 2. zálohy neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky určené na financování realizace projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji (OP LZZ VII.), financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1-Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
 - snížení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.100.000,-- Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí, předfinancované výdaje sociálních služeb v rámci realizace projektu

Rozpočtovou změnu č. 91/2013
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.606.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva vnitra České republiky určené na financování „Výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2013“

Rozpočtovou změnu č. 92/2013
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu
Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 125.000,-- Kč na úhradu mzdových výdajů, 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. 93/2013 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 305.000,-- Kč na úhradu mzdových výdajů, 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. 94/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 1.760,-- Kč  do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, které bylo Karlovarskému kraji vyměřeno Finančním úřadem v Karlových Varech v rámci realizace projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Rozpočtovou změnu č. 95/2013
- zapojení financování Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v částce 2.116.229,93 Kč. Finanční prostředky zapojené ze zůstatku účtu Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
za rok 2012 jsou určeny k dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních projektů v roce 2013.

Rozpočtovou změnu č. 96/2013
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v kapitole příspěvky cizím subjektům ve výši ± 228.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnutého příspěvku z neinvestičního na investiční na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Rozpočtovou změnu č. 97/2013
- přesun rozpočtových prostředků z rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele úřadu na úhradu mzdových výdajů, včetně zákonných odvodů, ve výši ± 200.000,-- Kč, k zajištění realizace projektu CROSS-DATA, který byl schválen 
k financování v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko  

Rozpočtovou změnu č. 98/2013
- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 8.344.800,-- Kč k předfinancování výdajů souvisejících s realizací projektu
Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji realizovaného a ze 100 % financovaného v rámci Operačního programu životní prostředí prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody 
a krajiny.

Termín kontroly: 08.04.2013

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


3. Žádost společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., o posečkání daně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 158/03/13

- schvaluje žádost společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, o posečkání odvodu ve výši 1.199.177,-- Kč a penále ve výši 1.199.177,-- Kč do 31.8.2013

Termín kontroly: 21.10.2013

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


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 159/03/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o. ve výši 100.000,-- Kč 
na pořádání dostihových dnů jménem Karlovarského kraje v průběhu sezóny 2013

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a CITY GOLF & RACING CLUB s.r.o., ve výši 100.000,-- Kč

Termín kontroly: 20.05.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


5. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu ev. č. D 790/2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 160/03/13

- schvaluje znění Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.11 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi Karlovarským krajem a příjemcem grantu Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace

Termín kontroly: 03.06.2013

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


6. Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 161/03/13

- souhlasí s předloženým návrhem na poskytnutí finanční podpory žadatelům o dotaci z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013 na Inovační vouchery dle doporučení Odborného poradního orgánu pro dotační titul Inovační vouchery v celkové výši 1.526.000 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení dle návrhu

Termín kontroly: 03.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Michková, ředitelka příspěvkové organizace Karlovarská agentury rozvoje podnikání


7. Mandátní smlouva o organizačním zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích 
pro poskytnutí inovačních voucherů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 162/03/13

- schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o., se sídlem: Jáchymovská 96/232, 360 04 Karlovy Vary, IČO 72053666, jejímž předmětem je organizační zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro poskytnutí inovačních voucherů, za odměnu ve výši 120.000,-- Kč, s neurčitou dobou trvání, to vše dle návrhu

Termín kontroly: 03.06.2013

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


8. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 163/03/13

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektů Modernizace letiště Karlovy Vary - I. etapa a III. etapa, 1. část v období od 9.2.2012 
do 19.2.2013

Termín kontroly: 17.06.2013

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


9. Zpráva o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 164/03/13

- bere na vědomí předloženou Zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů kraje při přípravě a realizaci projektu Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část v období od 9.2.2012 do 19.2.2013

Termín kontroly: 17.06.2013

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


10. Zadávací řízení na veřejnou zakázku Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek v souvislosti s Rozhodnutím ÚOHS:
č.j.: ÚOHS-S236/2012/VZ-20926/2012/512/JOn z 6.11.2012

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 165/03/13

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku č. VZ 600557561 „Vozidlový odbavovací systém Karty Karlovarského kraje“ ve složení:

- člen: pí H. Hozmanová		- náhradník: p. Bc. Čermák
- člen: p. Ing. Jakubík			- náhradník: pí B. Hajská
- člen: p. J. Murčo			- náhradník: p. Ing. Živný
- člen: p. Ing. Kotek 			- náhradník: p. Ing. Horník
- člen: p. Ing. Jakobec			- náhradník: p. Mgr. P. Šindelář, LL.M.
- člen: p. J. Kvak (KÚ)			- náhradník: pí Ing. Šteflová (KÚ)
- člen: p. Ing. Novák (KÚ)		- náhradník: p. Ing. Brtek (KÚ)

Termín kontroly: 08.07.2013

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


11. Projekt BRAVE- vyřazení projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 166/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyřazení projektu BRAVE z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013
Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


12. Projekt "Cyklostezka Ohře II" - schválení Smlouvy o dílo Zhotovitel stavby v rámci projektu

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


13. Projekt "Cyklostezka Ohře III" - jmenování vedoucího projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 167/03/13

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, vedoucím projektu "Cyklostezka Ohře III"

- schvaluje předložení žádosti o finanční podporu do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad 
na projekt "Cyklostezka Ohře III"

- schvaluje, aby žadatelem o finanční podporu pro projekt "Cyklostezka Ohře III" v rámci příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad byl Karlovarský kraj

- schvaluje přípravu žádosti o financování projektu "Cyklostezka Ohře III" do ROP NUTS II Severozápad

Termín kontroly: 04.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje


14. Výjimka 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 168/03/13

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, pro žádost Vladimíra a Zuzany Griněvových 
na projekt: Hrad a zámek Libá č.p. 9 - oprava balustrády, která nebyla doručena na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu pro podávání žádostí uvedeném v čl. III. odst. 1 Pravidel (20.11.2012), a to v tom smyslu, že daná žádost bude přijata a hodnocena

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat žadatele o rozhodnutí rady kraje

Termín kontroly: 06.05.2013

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





15. Výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 169/03/13

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
pro žádost, která nebyla doručena na krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu pro podání žádostí (31. leden daného roku, v kterém se projekt realizuje), a to v tom smyslu, že žádost bude přijata 
a hodnocena

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré kroky 
dle rozhodnutí rady kraje

Termín kontroly: 22.04.2013

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


16. 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 170/03/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k silničnímu pozemku p.p.č. 809 v k. ú. Oldřichov u Nejdku, silnice č.  III/2192 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle geometrického plánu č. 103-6054/2012 
ze dne 14.11.2012 (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 silničním pozemkům p.č. 515/2 a p.č. 523/4 v k. ú. Vítkov 
u Sokolova, místní komunikace ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., 
dle geometrického plánu č. 404,898-3001/2010 ze dne 25.02.2010 (umístění inženýrských sítí – přeložka dálkových sdělovacích kabelů), 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. 943 v k. ú. Štítary u Krásné, p.p.č. 1114/1 a p.p.č. 1105 v k. ú. Újezd u Krásné, silnice č. III/2163 a p.p.č. 1719 v k. ú. Krásná, silnice III/2161 ve prospěch společnosti APB - Plzeň, a.s., dle geometrických plánů č. 74-351/2012 ze dne 07.01.2013, č. 46-351/2012 ze dne 03.01.2013 a č. 716-16/2013 ze dne 14.01.2013 
(umístění inženýrských sítí – kabelové vedení pro větrné elektrárny), 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. 989/1, p.p.č. 982/1, p.p.č. 1040/37 
a p.p.č. 1040/45 v k. ú. Rudolec u Březové, silnice č. II/606 ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., dle geometrických plánů č. 152,316-3001/2010 ze dne 24.02.2010 a č. 153,423-3001/2010 ze dne 24.02.2010 (umístění inženýrských sítí – přeložka dálkových sdělovacích kabelů), 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 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


17. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 175/5 
a p.p.č. 175/9 v k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 171/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 175/5, které byly odděleny geometrickým plánem č. 202-57/2009 z původního pozemku p.p.č. 175/5 a označeny novými parcelními čísly jako pozemek p.p.č. 402/14 o výměře 5910 m2, p.p.č. 402/15 
o výměře 1046 m2 a p.p.č. 402/16 o výměře 636 m2 a částí pozemku p.p.č. 175/9, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 175/9 a označeny novými parcelními čísly jako pozemek p.p.č. 402/17 o výměře 418 m2 a p.p.č. 402/23 o výměře 9 m2, v k. ú. Stanoviště 
u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně, formou kupní smlouvy mezi panem Václavem Matašovským, trvale bytem Mnichov 113, PSČ 386 01 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 4.811.400,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví pana Václava Matašovského do vlastnictví Karlovarského kraje

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

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

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


18. Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 37/3 v k. ú. Mrázov z majetku města Teplá do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 844/3 v k. ú. Mrázov, pozemek p.p.č. 658/6 v k. ú. Staré Sedlo u Teplé a pozemek p.p.č. 912 v k. ú. Rankovice včetně části stavby silnice č. III/21013 z majetku Karlovarského kraje do majetku města Teplá 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 172/03/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 37/3, která byla oddělena geometrickým plánem č. 101-99/2012 z původního pozemku p.p.č. 37/3 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 37/7 o výměře 44 m2 v k. ú. Mrázov a obci Teplá  formou darovací smlouvy, mezi městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 143, PSČ 
364 61 Teplá, IČO 00255050, zastoupeným Mgr. Janou Čížkovou, starostkou (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 města Teplá do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.p.č. 844/3, které byly odděleny geometrickým plánem č. 101-99/2012 z původního pozemku p.p.č. 844/3 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 844/7 o výměře 102 m2 a p.p.č. 844/9 o výměře 192 m2 v k. ú. Mrázov a obci Teplá, pozemek p.p.č. 658/6 o výměře 532 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé a obci Teplá 
a pozemek p.p.č. 912 o výměře 9320 m2 včetně části stavby silnice č. III/21013 v k. ú. Rankovice a obci Teplá formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné), a městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 143, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050, zastoupeným Mgr. Janou Čížkovou, starostkou (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 části stavby silnice č. III/21013 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Teplá

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 844/3, které byly odděleny geometrickým plánem č. 101-99/2012 z původního pozemku p.p.č. 844/3 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 844/7 o výměře 102 m2 a p.p.č. 844/9 o výměře 192 m2 v k. ú. Mrázov a obci Teplá, pozemek p.p.č. 658/6 o výměře 532 m2 v k. ú. Staré Sedlo u Teplé a obci Teplá a pozemek p.p.č. 912 o výměře 9320 m2 včetně části stavby silnice 
č. III/21013 v k. ú. Rankovice a obci Teplá formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné), a městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 143, PSČ 364 61 Teplá, 
IČO 00255050, zastoupeným Mgr. Janou Čížkovou, starostkou (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 části stavby silnice č. III/21013 z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Teplá

- 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: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


19. Souhlas s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 527/33 v k. ú. Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 173/03/13

- souhlasí s pokácením 1 ks dřeviny rostoucí na p.p.č. 527/33 v k. ú. Dvory, ve vlastnictví Karlovarského kraje, z důvodu výstavby parkoviště ke stavbě „Objekt služeb v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje“ firmou TIMA spol. s r.o.

Termín kontroly: 04.11.2013

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


20. Souhlas s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na p.p.č. 1965 v k. ú. Nové Hamry

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 174/03/13

- souhlasí s pokácením 2 ks dřevin rostoucích na p.p.č. 1965 v k. ú. Nové Hamry, z důvodu prorůstání kořenů do propustku podél komunikace, čímž omezují průtok a narušují konstrukci

- souhlasí s ponecháním dřevní hmoty Obecnímu úřadu Nové Hamry s tím, že dřevní hmota bude využita k vytápění hasičské zbrojnice místního hasičského sboru

- ukládá Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje zaslat souhlas vlastníka 
s odstraněním dřevin na Obecní úřad Nové Hamry

Termín kontroly: 04.11.2013

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


21. Podpora výstavby kanalizace v obci Hory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 175/03/13

- bere na vědomí nesouhlasná stanoviska Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí 
a Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k žádosti obce Hory 
o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydaná na základě zásad ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a platné metodiky Ministerstva životního prostředí ČR

- ukládá členu rady Ing. Václavu Jakubíkovi přes nesouhlasná stanoviska orgánů ochrany zemědělského půdního fondu podpořit žádost obce Hory o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu u Ministerstva životního prostředí ČR z důvodu jinak neřešitelné situace odkanalizování obce a výstavby rodinných domů

Zodpovídá:
Ing. Václav Jakubík, člen rady


22a) Aktualizace transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově, příspěvková organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 176/03/13

- schvaluje změny Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově, příspěvková organizace, ke dni 13.2.2013

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, změny Transformačního plánu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově, příspěvková organizace, ke dni 13.2.2013 zaznamenat formou revizí textu do Transformačního plánu

Termín kontroly: 22.04.2013

Zodpovídá:
Daniel Lindenberg, ředitel příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


22b) Petice nazvaná „Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. 
o právu petičním, za změnu na pozici radního pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy“ podaná dne 12.02.2013 a petice nazvaná „Nechceme politruka pohraniční stráže v čele zdevastovaného  školství v Karlovarském kraji“ podaná dne 15.02.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 177/03/13

- bere na vědomí petici nazvanou „Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, za změnu na pozici radního pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy“ podanou dne 12.02.2013 a petici nazvanou „Nechceme politruka pohraniční stráže v čele zdevastovaného školství v Karlovarském kraji“ podanou dne 15.02.2013

- předkládá Zastupitelstvu Karlovarského kraje petici nazvanou „Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, za změnu na pozici radního pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy“ podanou dne 12.02.2013 a petici nazvanou „Nechceme politruka pohraniční stráže v čele zdevastovaného školství v Karlovarském kraji“ podanou dne 15.02.2013

- ukládá odboru kontroly rozeslat petici nazvanou „Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním za změnu na pozici radního pro oblast školství, mládeže 
a tělovýchovy“ podanou  dne 12.02.2013 a petici nazvanou „Nechceme politruka pohraniční stráže 
v čele zdevastovaného školství v Karlovarském kraji“ podanou dne 15.02.2013 všem zastupitelům Karlovarského kraje a informovat je o termínu jejich projednání v Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
a  dále informovat zástupce petičního výboru a podatele petice o termínu projednání v Zastupitelstvu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 22.04.2013

Zodpovídá:
Mgr. Martina Vránová, zástupce ředitele KÚ, pověřená k zastupování vedoucího odboru kontroly


