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	K a r l o v a r s k ý    k r a j	
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06


USNESENÍ

ze 33. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 11. listopadu 2013 (mimo řádný termín)  v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 10:40 hodin 


Přítomni:   	Mgr. Borka, JUDr. Havel, Ing. Navrátil, Bc. Čermák, JUDr. Sloup, pí Hajská, Ing. Jakubík (celkem 7 radních)  	
Jednání řídil:        	Mgr. Borka	
Omluveni:		PaedDr. Novotný, PhDr. Kalaš		
Přizvaní:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, Ing. Janisch, uvolněný člen zastupitelstva
Další zúčastnění:	Ing. Šalátová, Mgr. Vydrová, Ing. Divišová, PhDr. Mgr. Smoleja, 
Ing. V. Tomsová, Ing. Stefanovičová
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková	
	


    Usnesení č.


A.
Volba ověřovatelů zápisu

B.
Schválení programu jednání




1.
Projekt "Cyklostezka Ohře III - Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary" - schválení finančního krytí projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace
RK 1113/11/13
2.
Smlouva o postoupení práv a povinností z Územního rozhodnutí "Cyklostezka Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary"
RK 1114/11/13
3.
Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s.
RK 1115/11/13
4.
Souhlas se zveřejněním záměru pronájmu nemovitého majetku 
bez usnesení





Mgr. Jaroslav Borka v. r.
náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje

Bc. Miloslav Čermák v. r.
náměstek hejtmana
 		 	                
   


A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Bc. Miloslava Čermáka
- pí Bohuslavu Hajskou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.



1. Projekt "Cyklostezka Ohře III - Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary"
 - schválení finančního krytí projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1113/11/13

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádosti o dotaci 
do 47. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“ o celkových nákladech ve výši 32.000.000,-- Kč, 
viz níže uvedená rozvazovací podmínka

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění finančního krytí 
na realizaci projektu „Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“ 
s předpokládanou výší celkových nákladů 32.000.000,-- Kč, viz. níže uvedená rozvazovací podmínka

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění předfinancování projektu „Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“ ve výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 32.000.000,-- Kč, viz. níže uvedená rozvazovací podmínka

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění spolufinancování  projektu „Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“ ve výši 15 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 4.800.000,-- Kč, viz. níže uvedená rozvazovací  podmínka

- schvaluje rozvazovací podmínku k výše uvedeným částem tohoto usnesení. Právní účinky rozvazovací podmínky nastanou, pokud Zastupitelstvo města Karlovy Vary neschválí do 31.12.2013 svým usnesením financování projektu „Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“ 
z rozpočtu města Karlovy Vary v celkové výši 32.000.000,-- Kč. Naplněním rozvazovací podmínky zaniká účinnost toto usnesení ve všech jeho výše uvedených částech.

- pověřuje Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., přípravou 
a podáním žádosti o dotaci do 47. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Cyklostezka Ohře III  Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“

Termín kontroly: 27.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace



2. Smlouva o postoupení práv a povinností z Územního rozhodnutí "Cyklostezka Doubský most 
- Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary"

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1114/11/13

- schvaluje Smlouvu o postoupení práv a povinností z Územního rozhodnutí změnou stavebníka 
v souvislosti s umístěním stavby "Cyklostezka Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary" v rámci přípravy projektu Cyklostezka Ohře III

- pověřuje hejtmana podpisem Smlouvy o postoupení práv a povinností z Územního rozhodnutí změnou stavebníka v souvislosti s umístěním stavby "Cyklostezka Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary" v rámci přípravy projektu Cyklostezka Ohře III

- schvaluje podání žádosti o vydání stavebního povolení stavby "Cyklostezka Doubský most - Tašovice 
- Svatošská ulice, Karlovy Vary"

- pověřuje hejtmana podpisem žádosti o vydání stavebního povolení stavby "Cyklostezka Doubský most 
- Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary"

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace


3. Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 1115/11/13

- projednala informaci o ekonomickém stavu krajských nemocnic v ČR a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít ji na vědomí

- projednala informaci o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s. a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít ji na vědomí

Termín kontroly: 24.03.2014

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


4. Souhlas se zveřejněním záměru pronájmu nemovitého majetku 

Rada Karlovarského kraje nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.


