Usnesení z 6. jednání RKK dne 15.2.2007
15.2.2007                                                                                                                                                    Strana 14 (celkem 14)
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 6. jednání  Rady Karlovarského kraje,  které se uskutečnilo
dne 15. února 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:05 do 10:45 hodin 


Přítomni:                  JUDr. Pavel, Ing. Zborník, RNDr. Horký, Mgr. Volavková, Ing. Orálek, 
	Ing. Řezníček (celkem 6 radních)
Omluveni:	       Ing. Červenka, Ing. Behenský, Ing. Mutinský
Jednání řídil:            JUDr. Pavel
Další zúčastnění:      Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:                   Ing. Stráská, Ing. Kocmich
Zapisovatelka:          Jitka Doležalová


usnesení č.


A.   Volba ověřovatelů zápisu
B.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 15.2.2007		RK  95/02/07
2.	Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Změna Rozhodnutí 		RK  96/02/07
o poskytnutí dotace umožňující použití celé alokace grantového schématu 
na grantové projekty a předložení dvou projektů k financování administrace 
z Technické pomoci v Opatření 5.1 a 5.2  
  3.	Poskytnutí účelové finanční dotace na doprovodné akce výstavy FOR ARCH 	RK  97/02/07
	KARLOVY VARY 2007 	Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary
  4.	Poskytnutí účelové finanční dotace Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí, a.s. 	RK  98/02/07
	Most na Vyhledávací studii pro klastr zabývající se environmentálním 
	přístupem k odpadům a jejich využitím jako druhotných surovin při výrobě
  5.	Zpráva o průběžném plnění úkolů  projektů čerpající finanční prostředky 		RK  99/02/07
	z fondů EU na silnicích II. třídy, změna vedoucího projektu
  6.	Odměna ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		RK 100/02/07
	Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2006
  7.	Odměna ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 		RK 101/02/07
	dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2006
  8.	Odměna jednatele firmy Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2006		RK 102/02/07
  9.	Žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 			RK 103/02/07
10.	Realizace stavby „Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, 			RK 104/02/07
	Svatava – Silniční obchvat II/181 Sokolov – Královské Poříčí“ 
11.	Rozpočtové změny								RK 105/02/07
12.	Prohlášení o podpoře de minimis							RK 106/02/07
13.	Schválení dodatku ke smlouvě č. 66604-00000 o poskytování 			RK 107/02/07	telekomunikačních služeb se společností Telefonica O2 – navýšení rychlosti 
	připojení a úprava ceny za připojení na Internet   
14.	Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje					staženo
15.	Vstoupení Karlovarského kraje do soudního řízení vedeného u Okresního 		staženo
	soudu v Chebu, vedeného pod č.j. 9 C 299/2006
16.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková 	RK 108/02/07
	parcela č. 505/5 v k.ú. Dřenice u Chebu
17.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková 	RK 109/02/07
	parcela č. 505/13 v k.ú. Dřenice u Chebu
18.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková 	RK 110/02/07
	parcela č. 462/2 v k.ú. Dolní Lipina
19.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 		RK 111/02/07
	pozemkových parcel č. 3204/1 a 3204/3 v k.ú. Bečov nad Teplou
20.	Souhlas s pokácením dřevin na pozemkové parcele č. 496/1, k.ú. Dalovice 	RK 112/02/07
	– Střední zemědělská škola Dalovice
21.	Záměr změny majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského 	RK 113/02/07
	kraje – objekt č.p. 523, Baltazara Neumanna 1, Cheb
22.	Zřízení věcného břemene – Mariánské Lázně, Poštovní 57/5			RK 114/02/07
23.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 	RK 115/02/07
	Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje na  1. celostátní 
	kongres záchranných služeb s názvem Karlovarské dny PNP 2007
24.	Dodatek  č. 1 k Manažerské smlouvě mezi Karlovarským krajem 			RK 116/02/07
	a Českou zdravotní, a.s.
25.	Poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola při 		RK 117/02/07
Dětské lázeňské léčebně Miramonte Mariánské Lázně
26 a) Schválení dalšího postupu při přípravě investiční akce „Centrum technického 	RK 118/02/07
	středoškolského a celoživotního vzdělávání“ a žádost o schválení výjimky 
	z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání 
	veřejných zakázek Karlovarským krajem“ při předprojektové přípravě
26 b)	Schválení dalšího postupu při přípravě investiční akce „Projekt revitalizace 	RK 119/02/07
	Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov“ a žádost o schválení výjimky 
	z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání 
	veřejných zakázek Karlovarským  krajem“ při předprojektové přípravě
26 c)	Služební cesta zástupců Karlovarského kraje					RK 120/02/07
26 d)	Hodnocení žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 		RK 121/02/07
		prostředí ČR










          JUDr. Josef Pavel v. r.                 			    Mgr. Ellen Volavková, v. r.
                      hejtman				                 	      ověřovatel
 	Karlovarského kraje						      




A) Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

-   Mgr. Ellen Volavkovou
-   Ing. Kamila Řezníčka 


B)  Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 26 a)	Schválení dalšího postupu při přípravě investiční akce „Centrum technického středoškolského a celoživotního vzdělávání“ a žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ při předprojektové přípravě

bod č. 26 b)	Schválení dalšího postupu při přípravě investiční akce „Projekt revitalizace Centra 		celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov“ a žádost o schválení výjimky z Pravidel 		Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 		Karlovarským  krajem“ při předprojektové přípravě

bod č. 26 c)	Služební cesta zástupců Karlovarského kraje

bod č. 26 d)	Hodnocení žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR


Stažení z programu:

bod č. 14	Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje	

bod č. 15 	Vstoupení Karlovarského kraje do soudního řízení vedeného u Okresního soudu 
			v Chebu, vedeného pod č.j. 9 C 299/2006


1.  Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 15.2.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  95/02/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 15.2.2007
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí


2. Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace umožňující použití celé alokace grantového schématu na grantové projekty a předložení dvou projektů k financování administrace z Technické pomoci v Opatření 5.1 a 5.2  

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  96/02/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložení žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, umožňující použití celé alokace grantového schématu na grantové projekty

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podobu dvou projektů technické pomoci v Opatřeních 5.1 a 5.2

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předložení dvou projektů Technické pomoci v Opatřeních 5.1 a 5.2, na základě kterých budou hrazeny výdaje na administraci grantového schématu
Termín kontroly: 24.5.2007
Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


3. Poskytnutí účelové finanční dotace na doprovodné akce výstavy FOR ARCH KARLOVY VARY 2007 Regionálnímu stavebnímu sdružení Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  97/02/07

- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Regionální stavební sdružení Karlovy Vary na doprovodné akce Karlovarské výstavy stavebnictví FOR ARCH KARLOVY VARY 2007 a uzavření smlouvy jako právního úkonu o poskytnutí účelové finanční dotace
Termín kontroly:  18.10.2007 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje


4. Poskytnutí účelové finanční dotace Výzkumnému ústavu pro hnědé uhlí, a.s. Most na Vyhledávací studii pro klastr zabývající se environmentálním přístupem k odpadům a jejich využitím jako druhotných surovin při výrobě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  98/02/07

- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Budovatelů 2830, 434 37 Most na „Vyhledávací studii pro klastr zabývající se environmentálním přístupem k odpadům a jejich využitím jako druhotných surovin při výrobě“ a návrh smlouvy 
o poskytnutí účelové finanční dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje
Termín kontroly:  24.5.2007 
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 


5. Zpráva o průběžném plnění úkolů  projektů čerpající finanční prostředky z fondů EU na silnicích II. třídy, změna vedoucího projektu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  99/02/07

- bere na vědomí zprávu o průběžném plnění projektů Rekonstrukce mostů ev. č. 212-009 a ev. 
č. 212-010 a sil. II/212 v Kynšperku nad Ohří, II/222 Rekonstrukce silnice Karlovy Vary – Dubina, II/210 Rekonstrukce mostů Sokolov, Rekonstrukce mostu ev. č. 213-001 Hrzín, II/209 Rekonstrukce silnice Údolí – Horní Slavkov, Oprava silnice II/210 Kraslice – Hraničná

- jmenuje Petra Želechovského, ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. vedoucím projektů čerpajících finanční prostředky z fondů Evropské unie, a to u investičních akcí Rekonstrukce mostů ev. č. 212-009 a ev. č. 212-010 a sil. II/212 v Kynšperku nad Ohří, II/222 Rekonstrukce silnice Karlovy Vary – Dubina, II/210 Rekonstrukce mostů Sokolov, Rekonstrukce mostu ev. č. 213-001 Hrzín, II/209 Rekonstrukce silnice Údolí – Horní Slavkov, Oprava silnice II/210 Kraslice – Hraničná

- ukládá Petru Želechovskému, řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o jako vedoucímu projektů zabezpečit realizaci veškerých úkolů a povinností, které vyplývají z obecně platných právních a prováděcích předpisů, Metodických pokynů ČR a Evropské unie, zabezpečit dodržení finančního rozpočtu projektu, plánování projektu, dodržování harmonogramu, dohled nad projektem a jeho řízení, komunikaci s radou kraje, kontrolu plnění všech povinností plynoucích příjemci dotace z projektu u projektů Rekonstrukce mostů ev. č. 212-009 a ev. č. 212-010 a sil. II/212 v Kynšperku nad Ohří, II/222 Rekonstrukce silnice Karlovy Vary – Dubina, II/210 Rekonstrukce mostů Sokolov, Rekonstrukce mostu ev. č. 213-001 Hrzín, II/209 Rekonstrukce silnice Údolí – Horní Slavkov, Oprava silnice II/210 Kraslice – Hraničná

 - ukládá Petru Želechovskému, řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o nejméně 1x za rok vypracovat a předložit Radě Karlovarského kraje zprávu o stavu a průběžném plnění úkolů při realizací projektů Rekonstrukce mostů ev. č. 212-009 a ev. č. 212-010 a sil. II/212 v Kynšperku nad Ohří, II/222 Rekonstrukce silnice Karlovy Vary – Dubina, II/210 Rekonstrukce mostů Sokolov, Rekonstrukce mostu ev. č. 213-001 Hrzín, II/209 Rekonstrukce silnice Údolí – Horní Slavkov, Oprava silnice II/210 Kraslice – Hraničná
Termín kontroly: únor 2008
Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


6. Odměna ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 100/02/07

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. Petra Želechovského ve výši uvedené v důvodové zprávě
Termín kontroly: 26.4.2007
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


7. Odměna ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. – II. pololetí 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 101/02/07

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. Mgr. Ing. Zdeňka Kusého ve výši uvedené v důvodové zprávě 
Termín kontroly: 26.4.2007
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


8. Odměna jednatele firmy Letiště Karlovy Vary s.r.o. – II. pololetí 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 102/02/07

- schvaluje odměnu jednatele společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Ing. Václava Černého ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 26.4.2007
Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství


9. Žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 103/02/07

- souhlasí s podáním žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2007 na akci Předběžný inženýrsko-geologický průzkum stavby: II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava

- souhlasí s podáním žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2007 na dopravně-inženýrskou studii „Koncepce využití silnic II. a III. třídy pro nákladní dopravu v Karlovarském kraji“  
Termín kontroly: 14.6.2007

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


10. Realizace stavby „Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava – Silniční obchvat II/181 	Sokolov – Královské Poříčí“ 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 104/02/07

- souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje zajišťovala činnosti související s výkonem „právnické osoby“ při realizaci stavby „Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava – Silniční obchvat II/181 Sokolov – Královské Poříčí“
Termín kontroly: 26.4.2007

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




11. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 105/02/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č.  22/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 556.620.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na výplatu platů a souvisejících odvodů na I. čtvrtletí 2007 pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 336.740.000,-- Kč, soukromé školy v částce 17.280.000,-- Kč a školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 202.600.000,-- Kč (rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č.  23/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 123.760,-- Kč z neinvestičních na investiční v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007. Jedná se o úhradu zakázky „Marketingový průzkum na zvýšení využití Letiště Karlovy  Vary – I. etapa“. 

Rozpočtovou změnu č. 24/2007

- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Karlovarského kraje z neinvestičních na investiční výdaje ve výši ± 600.000,-- Kč na audiovizuální dílo – Kronika Karlovarského kraje

Rozpočtovou změnu č. 25/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.815,- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky na úhradu nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv za IV. čtvrtletí roku 2006 (od 20.12. do 31.12.2006). Rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je uveden v důvodové zprávě. 

Rozpočtovou změnu č. 26/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 6.714.958,30 Kč na výdaje odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění  akcí v rámci grantového schématu v opatření 1.1 SROP – Program na podporu drobného podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 – 2006, ve 3. kole výzvy (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 27/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 8.699.126,30 Kč na výdaje odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky jsou určeny 
k zajištění  akcí v rámci grantového schématu v opatření 1.1 SROP – Program na podporu malého 
a středního podnikání v hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionech Karlovarského kraje pro období 2004 – 2006, v 1. a 3. kole výzvy (rozpis jednotlivých akcí je součástí důvodové zprávy).


Rozpočtovou změnu č. 28/2007

- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 580.900,-- Kč k poskytnutí bezúročné návratné půjčky k zajištění financování dvou projektů příspěvkové organizaci Karlovarského kraje Krajské muzeum Cheb
1. Projekt „Zmizelé Chebsko“, v rámci iniciativy EU INTERREG IIIA v regionu Egrensis ve výši 290.450,-- Kč. 
2. Projekt „Pomníky padlým v 1. světové válce“, v rámci iniciativy EU INTERREG IIIA v regionu Egrensis ve výši 290.450,-- Kč. 
Termín kontroly: 22.3.2007

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


12. Prohlášení o podpoře de minimis

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 106/02/07

- pověřuje dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla a náměstka pro ekonomiku  Ing. Jiřího Červenku podpisem čestného prohlášení o obdržení či neobdržení podpory de minimis, a to v souladu s nařízením Komise ES č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

- ukládá všem vedoucím odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje informovat ekonomický odbor o jakékoli přijaté podpoře de minimis   
Termín kontroly: 18.10.2007
Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


13. Schválení dodatku ke smlouvě č. 66604-00000 o poskytování telekomunikačních služeb se společností Telefonica O2 – navýšení rychlosti připojení a úprava ceny za připojení na Internet 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 107/02/07

- schvaluje  uzavření dodatku ke smlouvě č. 66604-00000 o poskytování telekomunikačních služeb se společností Telefonica O2

- pověřuje JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku ke smlouvě 
č. 66604-00000 o poskytování telekomunikačních služeb se společností Telefonica O2

Termín kontroly:  26.4.2007 

Zodpovídá:  Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


14. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.

15. Vstoupení Karlovarského kraje do soudního řízení vedeného u Okresního soudu v Chebu, vedeného pod č.j. 9 C 299/2006

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


16. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela 
č. 505/5 v k.ú. 	Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 108/02/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 505/5 o výměře 312 m2, v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a manželi Jaroslavem a Miladou Votíkovými, trvale bytem Horní Slavkov, Dlouhá 635/7, PSČ 357 31 (jako kupující na straně druhé), za cenu 50,- Kč/m2, tj. 15.600,- Kč (slovy: patnácttisícšestsetkorunčeských) a za cenu znaleckého posudku ve výši 475,- Kč vyhotoveného znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí paní Evou Chmelíkovou + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 16.575,- Kč (slovy: šestnácttisícpětsetsedmdesátpětkorunčeských), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 19.3.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Votíkových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti
Termín kontroly: 9.8.2007

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


17. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela 
č. 505/13 v k.ú. Dřenice u Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 109/02/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 505/13 o výměře 92 m2, 
v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a paní Miloslavou Eismanovou, trvale bytem  Robčická 177/7, PSČ 321 00 Plzeň – Litice, paní Vladimírou Heklovou, trvale bytem Slunečná 338, PSČ 541 01 Trutnov – Dolní Předměstí a paní Mgr. Hanou Ramešovou, trvale bytem Rubensova 289/40, PSČ 400 03 Ústí nad Labem - Střekov (jako kupující na straně druhé), za cenu 50,- Kč/m2, tj. 4.600,- Kč (slovy: čtyřitisícešestsetkorunčeských) a za cenu znaleckého posudku ve výši 1.425,- Kč vyhotoveného znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí paní Evou Chmelíkovou + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 6.525,- Kč (slovy: šesttisícpětsetdvacetpětkorunčeských), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 19.3.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví paní Miloslavy Eismanové, paní Vladimíry Heklové a paní Mgr. Hany Ramešové. Spoluvlastnické podíly všech spoluvlastníků budou rovné (1/3).

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti
Termín kontroly: 9.8.2007

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


18. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela 
č. 462/2 v k.ú. 	Dolní Lipina

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 110/02/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemkovou parcelu č. 462/2 o výměře 618 m2, v k.ú. Dolní Lipina a obci Lipová, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a panem Petrem Damovským, trvale bytem K Nemocnici 6, č.p. 781, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 29,93 Kč/m2, tj. 18.500,- Kč (slovy: osmnácttisícpětsetkorunčeských) a cenu znaleckého posudku ve výši 1.898,- Kč vyhotoveného znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny 
a odhady nemovitostí panem Ing. Jaroslavem Chmelíkem tj. celkem 20.398,- Kč (slovy: dvacettisíctřistadevadesátosmkorunčeských), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto pozemkovou parcelu na své úřední desce, tj. do 19.3.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Petra Damovského

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 9.8.2007

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


19. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 3204/1 a 3204/3 v k.ú. Bečov nad Teplou

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 111/02/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 3204/1 o výměře cca 15 m2 a části pozemkové parcely č. 3204/3 o výměře cca 23 m2, v k.ú. Bečov nad Teplou, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Českou republikou - Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako budoucí kupující na straně druhé) za cenu, která bude stanovena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku a tím převést předmětné nemovitosti z majetku ČR - Povodí Ohře, státní podnik do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic  Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
a pověřit jej podpisem této smlouvy
Termín kontroly: 9.8.2007

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


20. Souhlas s pokácením dřevin na pozemkové parcele č. 496/1, k.ú. Dalovice – Střední zemědělská škola Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 112/02/07

- souhlasí s pokácením keřů - náletových dřevin na pozemkové parcele č. 496/1 v k.ú. Dalovice, a to 
2 kusů vrby jívy, rostoucích v areálu školy v ploše cca 9 a 6 m2  

- ukládá majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, požádat Obecní úřad Dalovice o povolení kácení 2 ks keřů - náletových dřevin na p.p.č. 496/1, k.ú. Dalovice

Termín kontroly: 10.5.2007

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


21. Záměr změny majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje – objekt č.p. 523, Baltazara Neumanna 1, Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 113/02/07

- schvaluje záměr změny majetkového správce těchto nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje:

	budova č.p. 523 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 538/1
	st.p.č. 538/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1797 m2
	st.p.č. 538/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2

to vše v  kat.území Cheb a obci Cheb

mezi Integrovanou střední školou Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, 
IČ 00 07 74 61 (jako organizace předávající na straně jedné) a Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb, 
IČ 00 07 42 76 (jako organizace přijímající na straně druhé)
Termín kontroly: 14.6.2007

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


22. Zřízení věcného břemene – Mariánské Lázně, Poštovní 57/5

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 114/02/07

- schvaluje zamítnutí žádosti o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu jednostopých 
a manipulačních vozidel pěti vlastníků bytů v objektu Poštovní 57/5 přes st. p. č. 405, vše k. ú. Mariánské Lázně, z důvodu zajištění přístupu žadatelů smluvním způsobem

- ukládá informovat žadatele o zamítnutí žádosti z důvodu smluvního zajištění průchodu do domu 
Termín kontroly: 14.6.2007

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


23. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Územní zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje na  1. celostátní kongres záchranných služeb s názvem Karlovarské dny PNP 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 115/02/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 200.000,-- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
1. celostátního kongresu záchranných služeb s názvem Karlovarské dny PNP 2007
Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček,  pověřený zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


24. Dodatek  č. 1 k Manažerské smlouvě mezi Karlovarským krajem a Českou zdravotní, a.s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 116/02/07

- schvaluje Dodatek č. 1 k Manažerské smlouvě mezi Karlovarským krajem a Českou zdravotní, a.s. dle předloženého návrhu
Termín kontroly: 7.6.2007
Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřený zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


25. Poskytnutí odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola při Dětské lázeňské léčebně Miramonte Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 117/02/07

- schvaluje poskytnutí odměny Mgr. Janě Mančalové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola při Dětské lázeňské léčebně Miramonte Mariánské Lázně ve výši dle přílohy zprávy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s poskytnutím odměny 

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


26 a) Schválení dalšího postupu při přípravě investiční akce „Centrum technického středoškolského a celoživotního vzdělávání“ a žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ při předprojektové přípravě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 118/02/07
- schvaluje další předprojektovou přípravu akce „Centrum technického středoškolského a celoživotního vzdělávání“

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro zadání zakázky na zpracování studie a dokumentace pro územní řízení na akci „Centrum technického středoškolského a celoživotního vzdělávání“

- ukládá odboru ekonomickému zajistit financování výše uvedené předprojektové přípravy
Termín kontroly: 24.5.2007

Zodpovídá: Ing. Záviš Kulík, ředitel příspěvkové organizace

26 b) Schválení dalšího postupu při přípravě investiční akce „Projekt revitalizace Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov“ a žádost o schválení výjimky z Pravidel Rady Karlovarského kraje č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským  krajem“ při předprojektové přípravě

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 119/02/07

- schvaluje další postup při přípravě investiční akce „Projekt revitalizace Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady č. PR 06/2006 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem“ pro zadání zakázky na zajištění inženýrské činnosti pro územní řízení na akci „Projekt revitalizace Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov“
Termín kontroly: 24.5.2007

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace

26 c) Služební cesta zástupců Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 120/02/07

- souhlasí s vysláním zástupců Karlovarského kraje na služební cestou do zahraničí v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a prováděcím nařízením vlády o minimální mzdě 
a nejnižších úrovních zaručené mzdy…, na základě podmínek uvedených v důvodové zprávě
Termín kontroly:  26.4.2007
Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


26 d) Hodnocení žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK 121/02/07

- schvaluje přiřazené priority a bodové ohodnocení žádostí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR dle návrhu 
 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


