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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 21



USNESENÍ

z 2. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 18. ledna 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od  9:08 do 9:40 hodin 


Přítomni:                  Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Ing. Behenský, Mgr. Volavková, 
		       Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Omluveni:	       JUDr. Pavel 
Jednání řídil:            Ing. Zborník
Další zúčastnění:      Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu
Přizvaní:                   Ing. Stráská
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.


A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.1.2007		RK  45/01/07
2.	Darovací smlouva uzavřená mezi Karlovarským krajem a Karlovarské 		RK  46/01/07
minerální vody a.s.
  3. 	Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Dodatky k dohodám 		RK  47/01/07
	o poskytnutí příspěvku
  4.	Rozpočtové změny								RK  48/01/07
  5.	Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Základní umělecká 		RK  49/01/07
	škola Ostrov, Masarykova 717
  6.	Příprava projektu realizace informačního systému nákladového účetnictví 		RK  50/01/07
	Karlovarského kraje
  7.	Informace o uzavřených smlouvách o budoucích smlouvách o zřízení věcného 	RK  51/01/07
	břemene od 1.7. do 31.12.2006
  8.	Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, 		RK  52/01/07
	vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení 
	o opravě chybného údaje katastru 	nemovitostí, digitalizace katastrální mapy 
	a obnovy katastrálního operátu
  9.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2406/3, k.ú. Nejdek ve prospěch	RK  53/01/07 
	manželů Petrovských
10.	Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 893/4 a p.p.č. 796/1, 			RK  54/01/07
	k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary ve prospěch Města Karlovy Vary
11.	Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce 		RK  55/01/07
	za období od 1.7.2006 do 31.12.2006
12.		Centrální evidence majetku – pasportizace nemovitostí  				RK  56/01/07
13.	Změna platu ředitelce příspěvkové organizace Krajské muzeum 			RK  57/01/07
	Karlovarského kraje
14.	Schválení zástupce ředitelky Ústavu sociální péče pro mentálně postižené 		RK  58/01/07
	v Mnichově, příspěvkové organizace, Mnichov č.p. 142, 
	353 01 Mariánské Lázně
15.	Pravidla Rady Karlovarského kraje pro hodnocení a poskytování příspěvků 	RK  59/01/07  
	z rozpočtu Karlovarského kraje – odbor zdravotnictví
16.	Vyjádření kraje k žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení 		RK  60/01/07
	„Výtopna Mariánské Lázně“, společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o.
17.	Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení 		RK  61/01/07
	„Výrobna krmných směsí Nebanice (VKS Nebanice)“, společnosti Agrona, a.s.
18.	Návrh nového znění Pravidel Rady Karlovarského kraje pro hodnocení žádostí 	RK  62/01/07
	a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního 
	prostředí a zemědělství krajského 	úřadu na úseku ochrany životního prostředí
19.	Schválení převodu správy movitého majetku (notebooků) Karlovarského kraje 	RK  63/01/07
	příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení 
	zřizovaným Karlovarským krajem k vlastnímu hospodářskému využití
20a)  Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 	RK  64/01/07
         kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007 – nové znění
20b)  Majetkoprávní vypořádání stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby 	RK  65/01/07
         Karlovarského kraje v Aši
20c)  Odvolání a jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele 	RK  66/01/07
         příspěvkové organizace Gymnázium a  střední odborná škola ekonomická 
         Mariánské Lázně













           Ing. Jan Zborník v. r.                  			      Ing. Jiří Červenka v. r. 
          1. náměstek hejtmana				                 ověřovatel
 	Karlovarského kraje						      














A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-   Ing. Jiřího Červenku
-   RNDr. Petra Horkého


B)  Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 20 a)	Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 			kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007 – nové znění

bod č. 20 b)	Majetkoprávní vypořádání stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby 			Karlovarského kraje v Aši

bod č. 20 c)	Odvolání a jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele 			příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské 		Lázně


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.1.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  45/01/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 18.1.2007
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí


2. Darovací smlouva uzavřená mezi Karlovarským krajem a Karlovarské minerální vody a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  46/01/07

- schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Karlovarské minerální vody a.s. dle návrhu
Termín kontroly: 22.3.2007  
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


3. Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Dodatky k dohodám o poskytnutí příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  47/01/07

- schvaluje Dodatky, kterými se upravují Dohody o poskytnutí příspěvku v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů dle návrhu

- schvaluje uzavření Dodatků, kterými se upravují Dohody o poskytnutí příspěvku v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů dle návrhu
Termín kontroly: 8.3.2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


4. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  48/01/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 2/2007

- zapojení financování z Fondu kroky slavných v regionu Karlovarském ve výši 1.061.500,-- Kč, z Fondu publikace lázeňství ve výši 1.900.000,-- Kč a z Fondu Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje ve výši 2.071.789,69 Kč (zůstatky roku 2006) na výdaje odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny k realizaci tří projektů Karlovarského kraje  schválených k financování 
v 1. kole výzvy grantového schématu Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty, podopatření 4.1.2 SROP. Jedná se o následující akce:

- Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje 
- Publikace lázeňství Karlovarského kraje             
- Kroky slavných v regionu Karlovarském             

Rozpočtovou změnu č. 3/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti celkem ve výši 1.147.461,-- Kč do rozpočtu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky, investičního charakteru jsou určeny na krajské kofinancování  individuálních projektů:
        Veřejné informační centrum, SROP, opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, podaného ve 3. kole výzvy, obcí Bochov, ve výši 596.900,-- Kč.
         Rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit Farma - Hory, SROP, opatření 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, podaného ve 4. kole výzvy, městem Loket, ve výši 550.561,-- Kč.

Rozpočtovou změnu  č. 4/2007
 
- zapojení financování z Fondu partnerství pro budoucnost 2 (zůstatek 2006) ve výši 383.174,70 Kč a zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 2.546.732,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje k zajištění projektu Partnerství pro budoucnost 2, který byl podán v rámci 7. výzvy SROP, priority     3 – Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3.

Rozpočtovou změnu  č. 5/2007
 
- zapojení financování z Fondu podpora sociální integrace ve výši 5.877.974,55 (zůstatek 2006) 
a zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 22.960,05 Kč. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění výdajů odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, akce v rámci GS SROP, opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji. Rozpis konečných uživatelů je v důvodové zprávě. 

Rozpočtovou změnu  č. 6/2007
 
- zapojení financování Fondu profesního vzdělávání (zůstatek 2006) v celkové výši 10.184.559,69 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje na financování grantových projektů OP RLZ a projektu administrace grantového schématu v rámci opatření 3.3 OP RLZ – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.

Rozpočtovou změnu  č. 7/2007
 
- zapojení financování z Fondu CR malé a střední podnikání  ve výši 9.635.000,-- (zůstatek 2006). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, akce v rámci GS SROP, podopatření 4.2.2 – Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro malé a střední podnikatele. Konečným uživatelem je Zámek Mostov s.r.o., akce Zámek Mostov – II. etapa – opravy a rekonstrukce – hotel Mlýn. 

Rozpočtovou změnu č.  8/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 39.234.000,-- Kč. Jedná se o zvýšení provozního příspěvku, investičního příspěvku a odvodu z odpisů nástupnické příspěvkové organizaci zřizované Karlovarským krajem Krajské muzeum Karlovarského kraje. Finanční příspěvky budou poskytnuty ze snížených provozních příspěvků, investičních příspěvků a odvodů z odpisů příspěvkových organizací Karlovarského kraje Krajské muzeum Karlovy Vary a Krajské muzeum Sokolov, které byly sloučeny s účinností dne 1.1.2007 do příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje. S účinností ke dni 20.12.2006 došlo ke změně názvu příspěvkové organizace Krajské muzeum Cheb na Krajské muzeum Karlovarského kraje. 

Rozpočtovou změnu  č.  9/2007
 
- zapojení financování z Fondu malé a střední podnikání 2004-06 (zůstatek 2006) ve výši 18.173.261,65 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, akce v rámci GS SROP, opatření 1.1 – Program na podporu malého a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje. Rozpis konečných uživatelů je v důvodové zprávě. 

Rozpočtovou změnu č. 10/2007
 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru vnitřních záležitostí ve výši ± 144.000,- Kč k zajištění výdajů na pohonné hmoty, mýtné a cestovné  a do odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.687.500,-- Kč k zajištění výdajů na ostatní osobní výdaje a zákonné odvody, v rámci projektu ITACA, který byl  podán v rámci 4. výzvy iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES.

Rozpočtovou změnu č. 11/2007
 
- zapojení financování Fondu ITACA ve výši 282.962,68 Kč (zůstatek 2006) a zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 3.598.537,32 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu ITACA, financovaného v rámci 4. výzvy iniciativy EU INTERREG IIIB CADSES.

Rozpočtovou změnu  č. 12/2007
 - zapojení financování z Fondu podpora drobného podnikání 2004 - 06 ve výši 3.959.007,-- Kč (zůstatek 2006). Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, akce v rámci GS SROP, opatření 1.1 – Podpora drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 - 06. Soupis konečných uživatelů je v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu č. 13/2007
 
- přesun rozpočtových prostředků z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje do odboru kanceláře ředitele úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 1.368.532,-- Kč k zajištění výdajů na ostatní osobní výdaje a zákonné odvody, v rámci projektu Partnerství pro budoucnost, který byl  podán v rámci 1. výzvy SROP, priority 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3.

Rozpočtovou změnu č. 14/2007
 
- zapojení financování Fondu programů regionálních orgánů ve výši 6.046.428,06 Kč (zůstatek 2006) a zapojení financování z Fondu budoucnosti  ve výši 5.660.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na realizaci projektu  Partnerství pro budoucnost, podaného v rámci 1. výzvy SROP, priority 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3
Termín kontroly: 22.2.2007

Zodpovídá:  Ing. Daniela Vinopalová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení rozpočtu 
                         a financování


5. Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  49/01/07

- bere na vědomí usnesení Rady města Ostrov RM č. 812/06 ze dne 28.11.2006 o porušení rozpočtové kázně v Základní umělecké škole Ostrov, Masarykova 717 (IČO 49753606) v celkové částce 1 071,10 Kč

- ukládá na základě ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Ostrov, Masarykova 717 (IČO 49753606), odvod do rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 1 071,10 Kč, a to bez penále, neboť v souladu s § 22 odst. 4 výše uvedeného zákona se penále, které v jednotlivém případě nepřekročí 1000,- Kč, neuloží
Termín kontroly:  5.4.2007 
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


6. Příprava projektu realizace informačního systému nákladového účetnictví Karlovarského kraje	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  50/01/07

- schvaluje přípravu realizace informačního systému nákladového účetnictví Karlovarského kraje

- ukládá vedoucí ekonomického odboru, Ing. Dagmar Divišové, zabezpečit potřebné finanční prostředky pro první etapu realizace 

- ukládá vedoucí ekonomického odboru, Ing. Dagmar Divišové, vybudovat realizační tým 
a zabezpečit jeho činnost 

- pověřuje Ing. Ivana Kocmicha, vedoucího odboru informatiky KÚ vedením první etapy projektu
 
Termín kontroly: 26.4.2007

Zodpovídá: 	Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky
                      	Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


7. Informace o uzavřených smlouvách o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene od 1.7. do 31.12.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  51/01/07

- bere na vědomí informaci o uzavřených smlouvách o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k silničním pozemkům od 1.7.2006 do 31.12.2006 dle předloženého návrhu
Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje


8. Informace o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje, 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  52/01/07

- bere na vědomí informaci o změně výměr pozemků ve vlastnictví Karlovarského kraje vzniklé na základě dokončených komplexních pozemkových úprav, oznámení o opravě chybného údaje katastru nemovitostí, digitalizace katastrální mapy a obnovy katastrálního operátu

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje


9. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 2406/3, k.ú. Nejdek ve prospěch manželů Petrovských

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  53/01/07

- schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 2406/3, k.ú. Nejdek, která je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na níž byla provedena kanalizační přípojka a přípojka plynu pro stavbu rodinného domu. Věcné břemeno k p.p.č. 2406/2 a č. 2406/3 je zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč, podle § 18 odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a Jurajem Petrovským a Elizabeth Petrovskou (jako stranou oprávněnou)
 - ukládá vedoucímu majetkoprávního odboru zabezpečit uzavření uvedené smlouvy 

Termín kontroly: 22.2.2007

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru


10. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 893/4 a p.p.č. 796/1, k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary ve prospěch Města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  54/01/07

- schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 893/4 a p.p.č. 796/1, k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary, které jsou ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, na nichž byly provedeny přípojky vedení NN a telekomunikační přípojka pro stavbu „Zahradnictví Drahovice, Lidická ul., Karlovy Vary“. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 17.180,- Kč, podle § 18 zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

- souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlovarským krajem (jako stranou povinnou) a Městem Karlovy Vary (jako stranou oprávněnou)
 
- ukládá vedoucímu majetkoprávního odboru zabezpečit uzavření uvedené smlouvy 

Termín kontroly: 22.3.2007

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru


11. Informace o uzavřených nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce za období od 1.7.2006 do 31.12.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  55/01/07

- bere na vědomí informaci o nájemních smlouvách a smlouvách o výpůjčce uzavřených                       od 01.07.2006 do 31.12.2006 na základě působnosti majetkoprávního odboru dle předloženého návrhu

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru majetkoprávního


12.	 Centrální evidence majetku – pasportizace nemovitostí  
 
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  56/01/07

- souhlasí s uzavřením smlouvy s uchazečem firmou GORDIC spol. s r.o., se sídlem Jihlava, Erbenova 4, PSČ 586 01, který předložil nejvýhodnější nabídku ve výši 1.785.000,- Kč na  realizaci informačního systému centrální evidence nemovitostí Karlovarského kraje dle doporučení komise pro hodnocení nabídek 
Termín kontroly: 8.3.2007

Zodpovídá: 	PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru
	Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky
13. Změna platu ředitelce příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  57/01/07

- stanovuje novou výši platu ředitelce příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje PhDr. Evě Dittertové s účinností od 1.2.2007

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit úkoly spojené se schváleným usnesením
Termín kontroly: 22.2.2007
Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, pověřená k zastupováním vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu


14. Schválení zástupce ředitelky Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově, příspěvkové  organizace, Mnichov č.p. 142, 353 01 Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  58/01/07

- schvaluje s účinností od  1.2.2007 pana Daniela Lindenberga jako zástupce ředitelky Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově, Mnichov č.p.142, 35301 Mariánské Lázně dle návrhu
Termín kontroly: 5.4.2007
Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


15. Pravidla Rady Karlovarského kraje pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odbor zdravotnictví

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  59/01/07

- schvaluje Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z  rozpočtu Karlovarského kraje – odbor zdravotnictví
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřen k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví


16. Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výtopna Mariánské Lázně“,  společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  60/01/07

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výtopna Mariánské Lázně“, společnosti Vytápění Mariánské Lázně, s.r.o.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


17. Vyjádření kraje k  žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výrobna krmných směsí Nebanice (VKS Nebanice)“, společnosti Agrona, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  61/01/07

- bere na vědomí zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výrobna krmných směsí Nebanice (VKS Nebanice)“, společnosti Agrona, a.s.

- souhlasí s vydáním integrovaného povolení dle platné legislativy bez připomínek

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


18. Návrh nového znění Pravidel Rady Karlovarského kraje pro hodnocení žádostí 
a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  62/01/07

- schvaluje nové znění Pravidel Rady Karlovarského kraje pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí, s úpravou článku 5, uvedenou v zápise

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


19. Schválení převodu správy movitého majetku (notebooků) Karlovarského kraje příspěvkovým 	organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem k vlastnímu hospodářskému využití

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  63/01/07

- schvaluje převod správy movitého majetku (62 notebooků) Karlovarského kraje v celkové hodnotě Kč 1.364.930,-- příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným Karlovarským krajem dle důvodové zprávy k vlastnímu hospodářskému využití 

- pověřuje Ing. Martinu Klánovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, podpisem předávacích protokolů o převodu správy movitého majetku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit k podpisu předávací protokoly o převodu správy movitého majetku  

Termín kontroly: 22.3.2007
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  


20 a) Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007 – nové znění

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  64/01/07

- schvaluje předložené nové znění Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů včetně jejich příloh, které jsou  nedílnou součástí pravidel – formuláře žádosti, smlouvy o poskytnutí příspěvku, informační tabulky a závěrečného vyúčtování - s platností od 19.1.2007 a s tím, že žádosti doručené ke dni 18.1.2007 budou posuzovány podle nového znění Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, s připomínkou uvedenou 
v zápise

- ruší Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválená usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 880/12/06 ze dne 7.12.2006, kterým byla schválena 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu písemně informovat o tomto usnesení žadatele, kteří podali svou žádost ke dni 18.1.2007, a vyzvat je k vyjádření, zda akceptují nová pravidla a trvají na své žádosti 

Termín kontroly: 22.2.2007
Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 


20 b)	Majetkoprávní vypořádání stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Aši

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  65/01/07

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválení bezúplatného nabytí části pozemkové parcely č. 3150/9 o výměře 6352 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2814-010/07 z původní pozemkové parcely č. 3150/9 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3150/22, části budovy č.p. 2545 na stavební parcele č. 3402, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 3402, vše v k.ú. Aš, na základě Prohlášení vlastníka dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění,  formou darovací smlouvy mezi Městem Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52, IČ 00 25 39 01 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205, 360 06  Karlovy Vary, IČ 00574660 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Aš do vlastnictví Karlovarského kraje
Podmínkou schválení bezúplatného nabytí předmětných nemovitostí je schválení převodu v orgánech Města Aš.	

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly:  14.6.2007

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru


20 c) Odvolání a jmenování člena konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a  střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  66/01/07

- odvolává Ing. Martinu Klánovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje z funkce předsedy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace 

- jmenuje Mgr. Evu Maršíkovou, vedoucí oddělení vzdělávání a koncepce odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje do funkce předsedy konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola Mariánské Lázně

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit plnění úkolů spojených s odvoláním a jmenováním předsedy konkursní komise
Termín kontroly: 22.2.2007 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy












