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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 21. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 22. července 2013 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:02 do 9:53 hodin 


Přítomni:    	PaedDr. Novotný, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, 
PhDr. Kalaš, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 8 radních) 	
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný
Omluveni:		Mgr. Borka
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	Ing. Michková, Ing. Stefanovičová, Ing. Divišová, Ing. V. Tomsová  
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
	


    Usnesení č.

A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.7.2013
RK 680/07/13
2.
Rozpočtové změny
RK 681/07/13
3.
Navýšení neinvestičního příspěvku a poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Muzeum Cheb
RK 682/07/13
4.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení českých spotřebitelů, o. s.
RK 683/07/13
5.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Klub vojáků 
v záloze Karlovy Vary
RK 684/07/13
6.
Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2013
RK 685/07/13
7.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje II"
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
- schválení konfigurace vozidel
RK 686/07/13
8.
Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 16. prosince 2011 "Dodávka stravovacích kupónů"
RK 687/07/13
9.
Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Oprava a výměna okenních výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary – 2. etapa“- dokončení zakázky
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 
RK 688/07/13
10.
Příprava Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3) pro inteligentní specializaci (S3)
RK 689/07/13
11.
Schválení Příkazní smlouvy mezi Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. a Karlovarským krajem v souvislosti 
s realizací projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ 
v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“ - v rámci Integrovaného operačního programu 
pro období 2007-2013
RK 690/07/13
12.
Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 2013/38335-682 ze dne 19.6.2013 na projekt č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II“
RK 691/07/13
13.
Příkazní smlouva na akci "KKN a.s., Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B – pravá část, výměna stoupacích větví vodovodního a odpadního potrubí v 1. PP – 5. NP" 
RK 692/07/13
14.
Příkazní smlouva na akci „Nemocnice Karlovy Vary – pavilon C, iktové oddělení – změna užívání a stavební úpravy“
staženo
15.
Změna platu ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov
RK 693/07/13
16.
Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
RK 694/07/13
17.
Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 78/30, p.č. 3555, částí pozemků p.č. 3633/2, 
p.č. 3633/4, p.č. 4024/7, p.č. 3591 v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov 
do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 434, budovu bez čp/če na pozemku p.č. 3258/11, pozemek p.č. 3258/11, části pozemků p.č. 3255, p.č. 3256, p.č. 3258/1, p.č. 3263/1, p.č. 3263/2, část pozemku p.č. 3256/1 v k.ú. Sokolov, z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov
RK 695/07/13
18.
Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 482/26, 482/27, 482/29, 482/32 a 482/35 v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku obce Pomezí nad Ohří do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 482/1, 482/43, 500/7, 500/5, 567/3, 567/4, 500/4, 500/8, 500/12, 500/13, 482/9, 482/11, 482/12, 482/13, 482/24, 482/38 a část pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří
RK 696/07/13
19.
Schválení darovací smlouvy - Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/21 včetně součástí a příslušenství, mostů a pozemků v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu, k.ú. Velká Hleďsebe a k.ú. Drmoul – Ředitelství silnic a dálnic ČR
RK 697/07/13
20.
Schválení darovací smlouvy - Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Hory u Jenišova – Ředitelství silnic a dálnic ČR
RK 698/07/13
21.
Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1560/1 a pozemek p.p.č. 1588/1 v k.ú. Prohoř a pozemek p.p.č. 208/2 v k.ú. Mostec
RK 699/07/13
22.
Záměr kraje pronajmout nemovitosti Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech v majetku Karlovarského kraje – budovu č.p. 731 na pozemku st.p.č.  30, budovy bez čp/če na pozemcích st.p.č. 31, 32, 33 a 35, včetně souvisejících pozemků st.p.č. 30, 31, 32, 33, 35 a p.p.č. 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 254/4, vše v k. ú. Luby II
RK 700/07/13
23.
Zrušení usnesení č. RK 60/01/11 ze dne 24.01.2011 a č. RK 514/05/11 ze dne 16.05.2011  – Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje 
– budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 255, vč. pozemku st.p.č. 255, vše v k.ú. Boží Dar
RK 701/07/13
24.
Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 726 v k.ú. Svatava ve vlastnictví ČR 
s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
RK 702/07/13
25.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 217/1, k.ú. Mostov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
RK 703/07/13
26.
Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2734, k.ú. Karlovy Vary, 
pro podzemní vedení komunikační sítě, ve prospěch společnosti T – Mobile Czech Republic a.s. 
RK 704/07/13
27.
Vyřazení komunikace III/2199 na Klínovec ze sítě silnic Karlovarského kraje
RK 705/07/13
28.
Vyjmutí bytových jednotek č. 2564/1, č. 2513/1 a č. 2513/2 v k.ú. Aš 
z hospodaření Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace
RK 706/07/13
29.
Souhlas se začleněním pozemku parc. č. 553/5 v k.ú. Hazlov do honebního společenství
RK 707/07/13
30.
Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu
RK 708/07/13
31.
Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období 
od 01.01.2013 do 30.06.2013
RK 709/07/13
32.
Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 01.01.2013 do 30.06.2013
RK 710/07/13
33.
Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 
RK 711/07/13
34.
Povolení výjimky z usnesení č. RK 194/03/13 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekci ROPu NUTS II Severozápad pro projekty Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji 
RK 712/07/13
35a)
Poskytnutí daru HC Energii Karlovy Vary s.r.o.
RK 713/07/13
35b)
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Lázně Kyselka, o.p.s.
RK 714/07/13








PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Petr Navrátil v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   













A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Bc. Miloslava Čermáka



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.

Rozšíření programu o:

bod č. 35a)	Poskytnutí daru HC Energii Karlovy Vary s.r.o.
bod č. 35b)	Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Lázně Kyselka, o.p.s.

Staženo z programu:

bod č. 14)	Příkazní smlouva na akci „Nemocnice Karlovy Vary – pavilon C, iktové oddělení 
– změna užívání a stavební úpravy“


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.7.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 680/07/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 22.7.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


2. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 681/07/13

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 273/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na úhradu výdajů v souvislosti s novými volbami 
do zastupitelstva obce Vrbice

Rozpočtovou změnu č. 274/2013

- přesun rozpočtových prostředků v rámci Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 80.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků 
z neinvestičních na investiční. Finanční prostředky jsou určeny jako příspěvek pro jednotky dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje.

Rozpočtovou změnu č. 275/2013

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 v celkové částce ± 100.000,-- Kč. Jedná 
se o navýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a Střední odborné učiliště Dalovice za provedenou výuku a výcvik v předmětu Řízení motorových vozidel, která je součástí učebních osnov.

Rozpočtovou změnu č. 276/2013

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 13.986.888,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u projektu Houslařská škola realizovaného Integrovanou střední školou Cheb a financovaného 
v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (I. programovací období)

Rozpočtovou změnu č. 277/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 15.000.000,-- 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 3. čtvrtletí 2013 pro soukromé školy v kraji (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 278/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.506,-- Kč z titulu vrácení finančních prostředků došlých na účet Karlovarského kraje od organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, Hlavní 106, Aš jako vratka prostředků za rok 2012. Jedná se o vratku přeplatku na sociálním pojištění. Finanční prostředky budou poukázány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 279/2013

- změna charakteru finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje z investičních na neinvestiční ve výši ± 47.871,-- Kč z důvodu vrácení přeplatku za odběr podzemních vod subjektu KMS Kraslická městská společnost s.r.o., na základě rozhodnutí celního úřadu   

Rozpočtovou změnu č. 280/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 464.714,40 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 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary. 

Rozpočtovou změnu č. 281/2013

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 
ve výši 18.083.200,-- Kč do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci akce Revitalizace nemocnice v Sokolově – stavební úpravy objektu, pavilon B – JIP – iktová



Rozpočtovou změnu č. 282/2013
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 4.202.782,70 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 283/2013

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 47.310,-- Kč do Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu výdajů vyplývajících z neplnění reklamačních povinností firmy STIOB s.r.o., která rekonstruovala byty pro chráněné bydlení, jednalo se o dílčí aktivitu projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (OP LZZ II.) 

Rozpočtovou změnu č. 284/2013
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje celkem ve výši 529.359,85 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 285/2013
 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje ve výši 2.066.088,61 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určené na financování globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II

Rozpočtovou změnu č. 286/2013

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 15.000,-- 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 Student Cyber Games, o.s., na částečnou úhradu výdajů spojených s realizací soutěže „pišQworky 2013“.

Rozpočtovou změnu č. 287/2013

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 5.000,-- 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 Česká hlava Promo s.r.o., na částečnou úhradu výdajů spojených s realizací setkání učňovské mládeže „MACHŘI ROKU“.

Rozpočtovou změnu č. 288/2012

- přesun rozpočtových prostředků Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 pro obecní školy Karlovarského kraje. Jedná se o snížení přímých výdajů ve výši - 627.826,-- Kč Mateřské škole Nové Sedlo, Masarykova 217 
a následné zvýšení přímých výdajů ve výši + 517.405,-- Kč Mateřské škole Nové Sedlo, Sklářská 510. Rozdíl ve výši 110.421,-- Kč bude převeden na rezervu odboru školství, mládeže a tělovýchovy. 

Rozpočtovou změnu č. 289/2013

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 393.976,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Střední lesnické škole Žlutice na pořízení vybavení domova mládeže.  

Rozpočtovou změnu č. 290/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.398.354,-- Kč, a to na základě platebního výměru č. 1/2012 na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.199.177,-- Kč a platebního výměru 
č. 2/2012 na penále ve výši 1.199.177,-- Kč pro dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. za rok 2005, 
do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje jako prostředky účelově vázaného přiměřeného zisku pro dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. Finanční prostředky budou použity na obnovu vozového parku na linkách v závazku veřejné služby.

Rozpočtovou změnu č. 291/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 88.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na financování programu „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2013“ pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje, a to Základní školu, mateřskou školu, praktickou školu Karlovy Vary ve výši 32.000,-- Kč a Pedagogicko-psychologickou poradnu Karlovy Vary ve výši 56.000,-- Kč.

Rozpočtovou změnu č. 292/2013

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 10.000.000,-- Kč do Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje jako dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje na opravy poškozených silnic II. a III. tříd povodní a zimním obdobím

Rozpočtovou změnu č. 293/2013

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 45.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Krajskou knihovnu Karlovy Vary na realizaci projektu: „Kulturní aktivity pro nevidomé, neslyšící a seniory v roce 2013“

Rozpočtovou změnu č. 294/2013

- navýšení příjmů a výdajů Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje zapojením vratky ve výši 19.446,94 Kč (neinvestiční prostředky) v rámci závěrečného vyúčtování projektu Znovuoživení dávných řemesel a tradic - cestou z minulosti do současnosti, realizovaného Základní a mateřskou školou Oloví, v rámci Globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání v Karlovarském kraji

Rozpočtovou změnu č. 295/2013

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 203.970,-- Kč do Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl Karlovarskému kraji vyměřen na základě mylně provedené platby ve výši 203.969,-- Kč v rámci realizace projektu Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Rozpočtovou změnu č. 296/2013

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 2.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu správních poplatků Finančnímu úřadu v Karlových Varech, projekt Krajské vzdělávací centrum realizovaný a financovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, souvisejících se zasláním žádostí o prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně a dosud nevyměřeného penále dle zaslaných platebních výměrů

Rozpočtovou změnu č. 297/2013

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 3.000,-- Kč do Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu správních poplatků za žádosti o prominutí vyměřeného penále Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za porušení rozpočtové kázně 
při realizaci projektu Modernizace Letiště Karlovy Vary III. etapa, 2. část

Rozpočtovou změnu č. 298/2013

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 7.000.000,-- Kč do rozpočtu Ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje na úhradu nepředvídaných výdajů

Termín kontroly: 02.09.2013

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


3. Navýšení neinvestičního příspěvku a poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Muzeum Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 682/07/13

- schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 61.000,-- Kč příspěvkové organizaci Muzeum Cheb

- schvaluje poskytnutí dotace do investičního fondu ve výši 80.000,-- Kč příspěvkové organizaci Muzeum Cheb

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


4. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení českých spotřebitelů, o. s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 683/07/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sdružení českých spotřebitelů, o. s., ve výši 15.000,-- Kč 
na pořádání 11. ročníku "Spokojený zákazník Karlovarského kraje"

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sdružením českých spotřebitelů, o. s., ve výši 15.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru






5. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Klub vojáků v záloze Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 684/07/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Klub vojáků v záloze Karlovy Vary ve výši 20.000,-- Kč 
na "III. Mistrovství Evropy v souboji dvojic z velkorážné pistole nebo revolveru"

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Klubem vojáků v záloze Karlovy Vary ve výši 20.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje pro rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 685/07/13

- schvaluje plán práce Komise pro rozdělování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje na rok 2013

- schvaluje plán práce Komise pro životní prostředí na 2. pololetí roku 2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


7. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje II"
- schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 
- schválení konfigurace vozidel

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 686/07/13

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Operativní leasing služebních vozidel Karlovarského kraje II"

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:
- člen: Ing. Irena Šteflová			- náhradník: Ing. Petr Klíček
- člen: Ing. Miroslav Očenášek			- náhradník: Ing. Jozef Leško
- člen: Ing. Radim Adamec			- náhradník: Mgr. Veronika Vodičková

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:
- člen: Mgr. Jaroslav Borka			- náhradník: Ing. Václav Jakubík
- člen: JUDr. Martin Havel 			- náhradník: Ing. Petr Navrátil
- člen: MUDr. Oldřich Vastl			- náhradník: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
- člen: JUDr. Václav Sloup			- náhradník: Václav Černý
- člen: Ing. Věra Tomsová			- náhradník: Ing. Irena Šteflová
- člen: Ing. Miroslav Očenášek			- náhradník: Ing. Jozef Leško

- schvaluje základní parametry poptávky a konfigurace poptávaných vozidel dle návrhu

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 


8. Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 16. prosince 2011 "Dodávka stravovacích kupónů"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 687/07/13

- schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 16. prosince 2011 ev. č. 627/2011

- zmocňuje hejtmana Karlovarského kraje k podpisu Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 16. prosince 2011 ev. č. 627/2011

Termín kontroly: 02.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 


9. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Oprava a výměna okenních výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary – 2. etapa“- dokončení zakázky
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 688/07/13

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku „Oprava a výměna okenních výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary – 2. etapa“ – dokončení zakázky

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava a výměna okenních výplní objektu Poděbradská 1247/2, Karlovy Vary – 2. etapa“ – dokončení zakázky

- jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami:

- člen: Ing. Ladislava Hanousková         - náhradník: Jarmila Sapoušková
- člen: Mgr. Hana Švejstilová		- náhradník: Ing. Antonie Slabá
- člen: Mgr. Ladislav Kuba		- náhradník: Mgr. Josef Hacker

- jmenuje členy komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise:

- člen: JUDr. Václav Sloup		- náhradník: Murčo Josef
- člen: Mgr. Jana Vildumetzová	             - náhradník: Mgr. Petr Šindelář, LL.M.
- člen: Ing. Edmund Janisch		- náhradník: Bc. Pavel Čekan
- člen: Ing. Václav Živný		- náhradník: Mgr. Jiří Holan	
- člen: Ing. Stanislav Jambor                  - náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
- člen: Mgr. Hana Švejstilová		- náhradník: Ing. Ladislava Hanousková
- člen: Šárka Drahokoupilová		- náhradník: Ing. Věra Tomsová

Termín kontroly: 02.12.2013

Zodpovídá:
Mgr. Hana Švejstilová, ředitelka příspěvkové organizace Střední zdravotnické školy 
a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary


10. Příprava Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3) pro inteligentní specializaci (S3)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 689/07/13

- bere na vědomí 
	Aktuální informace o přípravě nových operačních programů pro Českou republiku na období 
2014 - 2020 zaměřených na podporu výzkumu, inovací a podnikání.

Informace o přípravě Národní inovační strategie České republiky a Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3) pro inteligentní specializaci (S3).
Informace o krajském S3 manažerovi – osobě odpovědné za zajištění přípravy Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3) pro inteligentní specializaci (S3).

- souhlasí              
	Se zahájením přípravy Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3) pro inteligentní specializaci (S3).

S přípravou a ustavením krajské S3 platformy pro účely přípravy a realizace Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3) pro inteligentní specializaci (S3).
S přípravou regionální přílohy za Karlovarský kraj do národní S3 strategie resp. Národní inovační strategie České republiky.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje materiál ke schválení

Termín kontroly: 18.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace


11. Schválení Příkazní smlouvy mezi Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. a Karlovarským krajem v souvislosti s realizací projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“ - v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 690/07/13

- schvaluje Příkazní smlouvu mezi Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. a Karlovarským krajem v souvislosti s realizací projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“ - v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013, dle návrhu

- schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. a Karlovarským krajem v souvislosti s realizací projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“ - v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013, dle návrhu

- pověřuje hejtmana podpisem Příkazní smlouvy mezi Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. a Karlovarským krajem v souvislosti s realizací projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část I“ - v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013

Termín kontroly: 21.10.2013

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


12. Schválení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 2013/38335-682 ze dne 19.6.2013 na projekt č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ 
v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 691/07/13

- bere na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Registraci akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č.j. 2012/38335-682 ze dne 19.6.2013 v rámci Integrovaného operačního programu, na projekt č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ 
v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II“

- konstatuje, že jako orgán příjemce byla seznámena s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j. 2012/38335-682 ze dne 19.6.2013 v rámci Integrovaného operačního programu, na projekt 
č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 
1. etapa, část II“

- souhlasí s Prohlášením příjemce k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 2012/38335-682 ze dne 19.6.2013 v rámci Integrovaného operačního programu, na projekt č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 1. etapa, část II“

- pověřuje hejtmana podpisem Prohlášení příjemce k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 2012/38335-682 ze dne 19.6.2013 v rámci Integrovaného operačního programu, na projekt 
č. CZ1.06/3.1.00/07.08463 „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o., 
1. etapa, část II“

Termín kontroly: 16.12.2013

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






13. Příkazní smlouva na akci "KKN a.s., Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B – pravá část, výměna stoupacích větví vodovodního a odpadního potrubí v 1. PP – 5. NP" 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 692/07/13

- schvaluje uzavření příkazní smlouvy na akci "KKN a.s., Nemocnice Karlovy Vary, pavilon B – pravá část, výměna stoupacích větví vodovodního a odpadního potrubí v 1. PP – 5. NP" mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem výše uvedené příkazní smlouvy

Termín kontroly: 02.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 


14. Příkazní smlouva na akci „Nemocnice Karlovy Vary – pavilon C, iktové oddělení – změna užívání a stavební úpravy“

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


15. Změna platu ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 693/07/13

- schvaluje změnu zařazení do platové třídy ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov a s tím související změnu výše platového tarifu dle návrhu s účinností od 1. září 2013

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat úkoly spojené se změnou zařazení ředitele příspěvkové organizace do platové třídy

Termín kontroly: 07.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


16. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 694/07/13

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže - odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
pro žádosti, které nebyly doručeny na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu 
pro podání žádostí (31. říjen roku, po kterém následuje rok realizace), a to v tom smyslu, že žádosti budou přijaty a hodnoceny

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Sportovnímu krasobruslařskému klubu Ostrov, o.s., ve výši 10.000,-- Kč na letní přípravu mladých krasobruslařů 
a následnou přípravu na závodní sezonu 2013 - 2014

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit schválený příspěvek

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy


17. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 78/30, p.č. 3555, částí pozemků p.č. 3633/2, p.č. 3633/4, 
p.č. 4024/7, p.č. 3591 v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje 
a záměr kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 434, budovu bez čp/če na pozemku p.č. 3258/11, pozemek p.č. 3258/11, části pozemků p.č. 3255, p.č. 3256, p.č. 3258/1, p.č. 3263/1, p.č. 3263/2, část pozemku p.č. 3256/1 v k.ú. Sokolov, z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 695/07/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.č. 434, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3140-72/2013 z původního pozemku p.č. 434 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 434/4 o výměře 1404 m2 v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, 
se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, IČO 75059151 (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést budovu bez čp/če na pozemku p.č. 3258/11, pozemek p.č. 3258/11 o výměře 52 m2 a pozemek p.č. 3255 o celkové výměře 3928 m2, který vznikl dle geometrického plánu č. 3102-6083/2013 sloučením pozemků p.č. 3255 o výměře 583 m2, p.č. 3256 
o výměře 6 m2 a částí pozemků p.č. 3258/1 o výměře 2282 m2, p.č. 3263/1 o výměře 277 m2 a p.č. 3263/2 o výměře 780 m2, vše v k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku města Sokolov

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemku p.č. 3562/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3136-72/2013 z původního pozemku p.č. 3562/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 3562/8 o výměře 1736 m2 v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Sokolov a Krajským vzdělávacím centrem, příspěvkovou organizací, se sídlem Husitská 2053, 356 01 Sokolov IČO 49767194 (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje, do majetku města Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.č. 434, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3140-72/2013 z původního pozemku p.č. 434 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 434/4 o výměře 1404 m2 v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov IČO 75059151 (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3258/11, pozemku p.č. 3258/11 o výměře 52 m2 a pozemku p.č. 3255 
o celkové výměře 3928 m2, který vznikl dle geometrického plánu č. 3102-6083/2013 sloučením pozemků p.č. 3255 o výměře 583 m2, p.č. 3256 o výměře 6 m2 a částí pozemků p.č. 3258/1 o výměře 2282 m2, p.č. 3263/1 o výměře 277 m2 a p.č. 3263/2 o výměře 780 m2, vše v k.ú. Sokolov, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, 
se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.č. 3562/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3136-72/2013 z původního pozemku p.č. 3562/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 3562/8 o výměře 1736 m2 v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Sokolov 
a Krajským vzdělávacím centrem, příspěvkovou organizací, se sídlem Husitská 2053, 356 01 Sokolov IČO 49767194 (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou nemovitost na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku města Sokolov

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.č. 78/30 o výměře 23 m2 v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČO 49766929 (jako obdarovaný na straně druhé), 
a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3555 o výměře 344 m2, části pozemku p.č. 3633/2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 3136-72/2013 z původního pozemku p.č. 3633/2 a označena jako díl „d“ o výměře 844 m2, části pozemku p.č. 3633/4, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3136-72/2013 z původního pozemku p.č. 3633/4 a označena jako díl „c“ o výměře 2974 m2, části pozemku p.č. 4024/7, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3136-72/2013 z původního pozemku p.č. 4024/7 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 4024/128 o výměře 5286 m2, části pozemku p.č. 3591, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3136-72/2013 z původního pozemku p.č. 3591 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.č. 3591 o výměře 2071 m2, vše v k.ú. Sokolov, formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Sokolov a Krajským vzdělávacím centrem, příspěvkovou organizací, se sídlem Husitská 2053, 356 01 Sokolov, IČO 49767194 (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Sokolov, do vlastnictví Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jí podpisem této smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

- zrušuje usnesení  č. RK 1210/12/12 ze dne 17.12.2012

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 10/02/13 ze dne 14.02.2013 a č. ZK 57/03/13 ze dne 25.03.2013

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


18. Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 482/26, 482/27, 482/29, 482/32 a 482/35 v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku obce Pomezí nad Ohří do majetku Karlovarského kraje a záměr kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 482/1, 482/43, 500/7, 500/5, 567/3, 567/4, 500/4, 500/8, 500/12, 500/13, 482/9, 482/11, 482/12, 482/13, 482/24, 482/38 a část pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 696/07/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 482/26 o výměře 12 m2, 482/27 o výměře 433 m2, 482/29 o výměře 97 m2, 482/32 o výměře 108 m2 a 482/35 o výměře 133 m2, vše v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou darovací smlouvy mezi obcí Pomezí nad Ohří, se sídlem Pomezí nad Ohří č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730, zastoupenou panem Radkem Tlačilem, starostou obce (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví obce Pomezí nad Ohří do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemky p.p.č. 482/1 o výměře 11049 m2, 482/43 o výměře 6 m2, 500/7 o výměře 63 m2, 500/5 o výměře 91 m2, 567/3 o výměře 9 m2, 567/4 
o výměře 3 m2, 500/4 o výměře 131 m2, 500/8 o výměře 83 m2, 500/12 o výměře 228 m2, 500/13 
o výměře 317 m2, 482/9 o výměře 52 m2, 482/11 o výměře 238 m2, 482/12 o výměře 223 m2, 482/13 
o výměře 122 m2, 482/24 o výměře 16 m2, 482/38 o výměře 42 m2 a část pozemku, která byla oddělena geometrickým plánem č. 249-131/2012 z původního pozemku p.p.č. 500/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 500/19 o výměře 981 m2, vše v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pomezí nad Ohří, se sídlem Pomezí nad Ohří č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730, zastoupenou panem Radkem Tlačilem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod pozemků p.p.č. 482/1 o výměře 11049 m2, 482/43 o výměře 6 m2, 500/7 o výměře 63 m2, 500/5 o výměře 91 m2, 567/3 o výměře 9 m2, 567/4 o výměře 3 m2, 500/4 o výměře 131 m2, 500/8 o výměře 83 m2, 500/12 
o výměře 228 m2, 500/13 o výměře 317 m2, 482/9 o výměře 52 m2, 482/11 o výměře 238 m2, 482/12 
o výměře 223 m2, 482/13 o výměře 122 m2, 482/24 o výměře 16 m2, 482/38 o výměře 42 m2 a části pozemku, která byla oddělena geometrickým plánem č. 249-131/2012 z původního pozemku p.p.č. 500/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 500/19 o výměře 981 m2, vše v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné) a obcí Pomezí nad Ohří, se sídlem Pomezí nad Ohří č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730, zastoupenou panem Radkem Tlačilem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku obce Pomezí nad Ohří

- 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: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


19. Schválení darovací smlouvy - Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/21 včetně součástí a příslušenství, mostů a pozemků v k.ú. Tři Sekery 
u Kynžvartu, k.ú. Velká Hleďsebe a k.ú. Drmoul – Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 697/07/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darovací smlouvu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, 
IČO 65993390, zastoupeným Ing. Radkem Hanačíkem, ředitelem úseku kancelář generálního ředitele ŘSD ČR (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), dle návrhu

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

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


20. Schválení darovací smlouvy - Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Hory u Jenišova – Ředitelství silnic 
a dálnic ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 698/07/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení darovací smlouvu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, 
IČO 65993390, zastoupeným Ing. Radkem Hanačíkem, ředitelem úseku kancelář generálního ředitele ŘSD ČR (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), dle návrhu

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

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


21. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1560/1 a pozemek p.p.č. 1588/1 v k.ú. Prohoř a pozemek p.p.č. 208/2 v k.ú. Mostec

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 699/07/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést část pozemku p.p.č. 1560/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 83-13/2013 z původního pozemku p.p.č. 1560/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1560/3 o výměře 1360 m2, pozemek p.p.č. 1588/1 o výměře 
8457 m2 v k.ú. Prohoř a obci Štědrá a pozemek p.p.č. 208/2 o výměře 68 m2 v k.ú. Mostec a obci Štědrá formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Štědrá, se sídlem Štědrá č.p. 43, PSČ 364 51, IČO 00255041, zastoupenou panem Františkem Pánkem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Štědrá

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1560/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 83-13/2013 z původního pozemku p.p.č. 1560/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1560/3 o výměře 1360 m2, pozemku p.p.č. 1588/1 o výměře 8457 m2 v k.ú. Prohoř a obci Štědrá a pozemku p.p.č. 208/2 o výměře 
68 m2 v k.ú. Mostec a obci Štědrá formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Štědrá, se sídlem Štědrá č.p. 43, PSČ 364 51, IČO 00255041, zastoupenou panem Františkem Pánkem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedené nemovitosti na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví obce Štědrá

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

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace




22. Záměr kraje pronajmout nemovitosti Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech 
v majetku Karlovarského kraje – budovu č.p. 731 na pozemku st.p.č.  30, budovy bez čp/če 
na pozemcích st.p.č. 31, 32, 33 a 35, včetně souvisejících pozemků st.p.č. 30, 31, 32, 33, 35 a p.p.č. 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 254/4, vše v k. ú. Luby II

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 700/07/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje pronajmout následující nemovitosti:

- budova č.p. 731 na pozemku st.p.č. 30
- budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 31
- budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 32
- budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 33
- budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 35
- pozemek st.p.č. 30 o výměře 383 m2
- pozemek st.p.č. 31 o výměře 21 m2
- pozemek st.p.č. 32 o výměře 30 m2
- pozemek st.p.č. 33 o výměře 240 m2
- pozemek st.p.č. 35 o výměře 118 m2
- pozemek p.p.č. 51/1 o výměře 3854 m2
- pozemek p.p.č. 51/2 o výměře 1438 m2
- pozemek p.p.č. 51/3 o výměře 2942 m2
- pozemek p.p.č. 51/4 o výměře 7163 m2
- pozemek p.p.č. 51/5 o výměře 277 m2
- pozemek p.p.č. 51/6 o výměře 639 m2
- pozemek p.p.č. 254/4 o výměře 2314 m2

vše v k.ú. Luby II.

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


23. Zrušení usnesení č. RK 60/01/11 ze dne 24.01.2011 a č. RK 514/05/11 ze dne 16.05.2011  
– Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 255, vč. pozemku st.p.č. 255, vše v k.ú. Boží Dar

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 701/07/13

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 60/01/11 ze dne 24.01.2011 ve znění:

- souhlas a doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit záměr bezúplatného nabytí následujících nemovitostí z majetku České republiky – Generálního ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle, IČ 71214011: budovy bez čp/če, technická vybavenost, na pozemku st.p.č. 255 a pozemku st.p.č. 255 o výměře 446 m2, vše v k. ú. Boží Dar

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. RK 514/05/11 ze dne 16.05.2011 ve znění:

- souhlas a doporučení Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí budovy bez čp/če, technická vybavenost, na pozemku st.p.č. 255, pozemku st.p.č. 255 o výměře 446 m2, vše v k. ú. Boží Dar, formou darovací smlouvy mezi Českou republikou – Generálním ředitelstvím cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle, IČ 71214011 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z majetku České republiky - Generálního ředitelství cel do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zrušit  usnesení č. ZK 34/02/11 ze dne 17.02.2011 ve znění:

- schválení záměru bezúplatného nabytí následujících nemovitostí z majetku České republiky 
– Generálního ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle, IČ 71214011: budovy bez čp/če, technická vybavenost, na pozemku st.p.č. 255 a pozemku st.p.č. 255 o výměře 446 m2, vše v k. ú. Boží Dar

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  zrušit  usnesení č. ZK 176/06/11 ze dne 16.06.2011 ve znění:

- schválení bezúplatného nabytí budovy bez čp/če, technická vybavenost, na pozemku st.p.č. 255, pozemku st.p.č. 255 o výměře 446 m2, vše v k. ú. Boží Dar, formou darovací smlouvy mezi Českou republikou – Generálním ředitelstvím cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle, 
IČ 71214011 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku České republiky - Generálního ředitelství cel do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


24. Zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 726 v k.ú. Svatava ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy 
a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 702/07/13

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby „II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava, III. etapa“, jejímž předmětem je závazek ke zřízení věcného břemene odpovídajícímu právu  umístění stavby – umístění pilíře mostu do vodní plochy na pozemku p.č. 726 
v k.ú. a obci Svatava a závazek k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, ve prospěch Karlovarského kraje, formou smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým 
a správním ředitelem (jako budoucí povinný na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí oprávněný 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: 18.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


25. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 217/1, k.ú. Mostov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 703/07/13

- schvaluje zřízení věcného břemene k p.p.č. 217/1, k.ú. Mostov, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na které bude umístěno kabelové vedení 2 x 11kV, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za jednorázovou úhradu ve výši stanovené výpočtem, s připočtením DPH

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k p.p.č. 217/1, k.ú. Mostov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) 
a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, zastoupenou společností EGEM s.r.o. (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu ve výši 27.300,-- Kč, k níž bude připočtena DPH, stanovenou výpočtem podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 16.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


26. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2734, k.ú. Karlovy Vary, pro podzemní vedení komunikační sítě, ve prospěch společnosti T – Mobile Czech Republic a.s. 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 704/07/13

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2734, k.ú. Karlovy Vary, která 
je ve vlastnictví Karlovarského kraje, mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a společností 
T – Mobile Czech Republic a.s. (jako stranou oprávněnou) k uzavření smlouvy pověřenou Ing. Jitkou Tomanovou na základě pověření ze dne 30.9.2010, pro podzemní vedení komunikační sítě v rámci stavby „Karlovy Vary_85083_Blahoslavova_85074_Železniční“, a to za jednorázovou úhradu ve výši 65.763,50 Kč včetně DPH

Termín kontroly: 21.10.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


27. Vyřazení komunikace III/2199 na Klínovec ze sítě silnic Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 705/07/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení variantu C - zamítnutí žádosti města Boží Dar ze dne 23.05.2013 o vyřazení komunikace III/2199 - od křižovatky se silnicí II/219 
na Klínovec ze sítě komunikací Karlovarského kraje, nebo změně zařazení dle § 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

28. Vyjmutí bytových jednotek č. 2564/1, č. 2513/1 a č. 2513/2 v k.ú. Aš z hospodaření Domova 
pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 706/07/13

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjmutí následujících nemovitostí:

- bytové jednotky č. 2564/1 v budově č.p. 2564, č.p. 2565 na st.p.č. 3573, st.p.č. 3574 s podílem 
o velikosti 827/13052 na pozemcích st.p.č. 3573, st.p.č. 3574 a na společných částech budovy č.p. 2564, č.p. 2565, vše v k.ú. Aš 
- bytových jednotek č. 2513/1 a 2513/2 v prvním nadzemním podlaží obytného domu č.p. 2512 a č.p. 2513 na st.p.č. 2706 a st.p.č. 2706 s podíly ve výši 6455/242355 a ve výši 6020/242355 na společných částech domu a pozemku, vše v k.ú. Aš

z hospodaření příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, se sídlem Hazlov, část Skalka č.p. 60, 352 01 Aš, IČO 71175318.

Termín kontroly: 02.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


29. Souhlas se začleněním pozemku parc. č. 553/5 v k.ú. Hazlov do honebního společenství

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 707/07/13

- souhlasí na základě žádosti společnosti PG Hazlov, a.s., IČO 25091352, se sídlem Hazlov 453, 351 32 Hazlov, s případným začleněním pozemku parc. č. 553/5 v k.ú. Hazlov do nově vznikajícího honebního společenství za předpokladu, že bude naplněna podmínka uvedená v ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

- pověřuje vedoucí odboru správa majetku Ing. Drahomíru Stefanovičovou podpisem podmíněného Souhlasu vlastníka honebních pozemků s členstvím v honebním společenstvu

- ukládá vedoucí odboru správa majetku Ing. Drahomíře Stefanovičové projednat a následně předložit Radě Karlovarského kraje podmínky účasti Karlovarského kraje v této honitbě

Termín kontroly: 16.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


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

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 708/07/13

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, předaných 
k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, vzniklé 
na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu, od 01.01.2013 do 30.06.2013, dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


31. Informace o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.01.2013 do 30.06.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 709/07/13

- bere na vědomí informaci o smlouvách o zřízení věcného břemene uzavřených Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v období od 01.01.2013 do 30.06.2013, dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


32. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 01.01.2013 do 30.06.2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 710/07/13

- bere na vědomí informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období 
od 01.01.2013 do 30.06.2013 na základě působnosti odboru správa majetku dle předloženého návrhu

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


33. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 711/07/13

- souhlasí s úplnou fyzickou ekologickou likvidací sedmi kusů movitého majetku ve správě čtyř příspěvkových organizací, a to Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, Střední průmyslové školy Loket, Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov 
a Střední průmyslové školy Ostrov, dle návrhu

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací Mgr. Marcelu Fišerovi PhD., řediteli Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, Ing. Bc. Daně Krulišové, ředitelce Střední průmyslové školy Loket, Mgr. Pavlu Janusovi, řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov a Ing. Pavlu Žemličkovi, řediteli Střední průmyslové školy Ostrov zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku, dle návrhu

Termín kontroly: 02.12.2013

Zodpovídá:
Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace
Ing. Bc. Dana Krulišová, ředitelka příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Loket
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov
Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov


34. Povolení výjimky z usnesení č. RK 194/03/13 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem 
na korekci ROPu NUTS II Severozápad pro projekty Management zvláště chráněných území 
a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 712/07/13

- schvaluje povolení výjimky z usnesení č. RK 194/03/13 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekce ROPu NUTS II Severozápad a vyjmutí pozastavených projektů z usnesení č. RK 194/03/13 
k přípravě výběrového řízení na zhotovitele a realizaci na základě akceptace ze strany řídícího orgánu OPŽP: 
-	č. 121B Operační program Životní prostředí - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory
-	č. 121L Operační program Životní prostředí - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Tisovec a Šibeniční vrch
-	č. 121H Operační program Životní prostředí - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Matyáš

- schvaluje povolení výjimky z usnesení č. RK 194/03/13 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekce ROPu NUTS II Severozápad a vyjmutí pozastavených projektů z usnesení č. RK 194/03/13 
k přípravě projektové dokumentace, podání žádosti a realizaci na základě vypsání výzvy ze strany řídícího orgánu OPŽP: 
-	č. 121C Operační program Životní prostředí - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Doupovské hory 2
-	č. 121N Operační program Životní prostředí - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Vladař
-	č. 121E Operační program Životní prostředí - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Jezerský vrch
-	č. 121P Operační program Životní prostředí - Management zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Borecké rybníky

Termín kontroly: 02.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


35a) Poskytnutí daru HC Energii Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 713/07/13

- souhlasí s poskytnutím daru ve výši 108.500,-- Kč HC Energii Karlovy Vary s.r.o., na uspořádání 
12. ročníku mezinárodního turnaje "O pohár hejtmana Karlovarského kraje"

Termín kontroly: 02.09.2013

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


35b) Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Lázně Kyselka, o.p.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 714/07/13

- projednala žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost Lázně Kyselka o.p.s., na zabezpečovací práce objektů bývalých lázní

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení příspěvek ve výši 500.000,-- Kč 
pro Lázně Kyselka o.p.s.

Termín kontroly: 02.12.2013

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


