Usnesení z 27. jednání RKK dne 09.09.2013

09.09.2013		Strana 1 (celkem 4)

	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 27. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 9. září 2013 (mimo řádný termín)  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 8:16 do 9:06 hodin 


Přítomni:   	PaedDr. Novotný, Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, 
JUDr. Sloup, PhDr. Kalaš (od 8:20 hod.), pí Hajská, Ing. Jakubík 
(celkem 9 radních)  	
Jednání řídil:        	PaedDr. Novotný	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Zapisovatelka:      	Martina Koudelná



    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2013, o vymezení úseků II. a III. třídy, 
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
RK 869/09/13
2.
Vyjádření k oznámení záměru „Rozšíření DP (dobývacího prostoru) Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolínů Božičany – Smolnice – východ“
RK 870/09/13
3.
Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na provedení finanční opravy v Regionálním operačním programu Severozápad – Smlouva o dotaci
RK 871/09/13
4.
Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
RK 872/09/13
5.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná
RK 873/09/13





PaedDr. Josef Novotný v. r.
hejtman 
Karlovarského kraje

Ing. Václav Jakubík v. r.
ověřovatel
 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Václava Jakubíka
- Ing. Petra Navrátila



B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2013, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se 
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 869/09/13

- schvaluje nařízení Karlovarského kraje č. 1/2013, o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých 
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

- ukládá odboru legislativnímu a právnímu zveřejnit nařízení Karlovarského kraje č. 1/2013 ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje

Termín kontroly: 18.11.2013

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


2. Vyjádření k oznámení záměru „Rozšíření DP (dobývacího prostoru) Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolínů Božičany – Smolnice – východ“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 870/09/13

- projednala předložené oznámení záměru „Rozšíření DP (dobývacího prostoru) Mírová, dobývání výhradního ložiska kaolínů Božičany – Smolnice – východ“, oznamovatele Sedlecký kaolin a.s., 
a pro zjišťovací řízení vydává toto vyjádření: 
Vzhledem k tomu, že by při těžbě, zpracování a dopravě kaolinu mohlo z hlediska ochrany ovzduší docházet ke zvýšeným emisím tuhých znečišťujících látek, rada kraje se ztotožňuje s požadavky odboru životního prostředí a zemědělství uvedenými ve vyjádření zn. 3168/ZZ/13 ze dne 5.9.2013 viz. příloha 
č. 1.

- požaduje, aby oznamovatel v dokumentaci vlivů na životní prostředí řádně vypořádal připomínky občanů Božičan uvedené v petici „za zachování zahrádkářské lokality a posunutí hranice dobývacího prostoru za tyto zahrady“ ze dne 2.9.2013 viz příloha č. 2.

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



3. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na provedení finanční opravy 
v Regionálním operačním programu Severozápad – Smlouva o dotaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 871/09/13

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení Smlouvu o poskytnutí dotace na provedení finanční opravy v Regionálním operačním programu Severozápad, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad

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


4. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 872/09/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01 o částku 32.000.000,--  Kč

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit peněžitý vklad ve výši 
32.000.000,-- Kč Karlovarského kraje do obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČO 263 65 804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit Bc. Miloslavovi Čermákovi, náměstkovi hejtmana pro oblast zdravotnictví, zajistit všechny potřebné kroky k naplnění usnesení zastupitelstva kraje po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit valné hromadě Karlovarské krajské nemocnice a.s., aby uložila představenstvu nemocnice použít peněžitý vklad Karlovarského kraje určený na zvýšení základního kapitálu Karlovarské krajské nemocnice a.s., výhradně na úhradu závazků nemocnice z obchodního styku, a to v pořadí od závazků s nejdelší dobou splatnosti

jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČO 263 65 804, se sídlem Bezručova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 1205

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., zpracovat plán nových konkrétních opatření, která povedou k eliminaci ztráty nemocnice a předložit  je do 15.10.2013 valné hromadě ke schválení

Termín kontroly: 10.2.2014

Zodpovídá:
Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., generální ředitel KKN a.s.


5. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 873/09/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů Plesná ve výši 40.000,-- Kč na krajské kolo Karlovarské ligy dobrovolných hasičů

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sborem dobrovolných hasičů Plesná ve výši 40.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


