Usnesení ze 7. jednání RKK dne 1.3.2007
1.3.2007		Strana 28 (celkem 28)
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

ze 7. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 1. března 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 11:18 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Zborník, Ing. Červenka (odchod v 9:43 hodin), RNDr. Horký, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 8 radních)
Omluveni:	Ing. Behenský
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál, Mgr. Novotný, PhDr. Mgr. Smoleja, p. Želechovský, JUDr. Orct
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.3.2007		RK  122/03/07
2.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1 – schválení 	RK  123/03/07
akcí v rámci 4. kola výzvy
3.	Schválení záměru dlouhodobého pronájmu nebo majetkové spoluúčasti 		RK  124/03/07
Karlovarského kraje na objektu Lázní I – „Císařských lázní“ Karlovy Vary 
ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary 
4.	Projekt ITACA - průběžná zpráva za rok 2006					RK  125/03/07
5.	Projekt Partnerství pro budoucnost 2						RK  126/03/07
6.	Projekt Partnerství pro budoucnost 1 - shrnutí dosavadních aktivit projektu a 	RK  127/03/07
příprava realizace dalších navazujících aktivit
7.	Použití příspěvku poskytnutého Regionálnímu stavebnímu sdružení K. Vary	RK  128/03/07
8.	Program obnovy venkova – porušení Smlouvy o poskytnutí příspěvku		RK  129/03/07
9.	Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 	RK  130/03/07
managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 4. čtvrtletí 2006	
10.	Finanční příspěvek na přípravu projektu „Česko-bavorský geopark“ 		staženo
– rekonstrukce děkanství v Horním Slavkově, průzkumné práce	
11.	Postup aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje a smlouva 		RK  131/03/07
s vítězem výběrového řízení na zpracování aktualizace Programu rozvoje 
Karlovarského kraje
12.	Žádost dopravce České dráhy, a. s. o prominutí návratku				RK  132/03/07
13.	Schválení investičních záměrů k akcím na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském 	RK  133/03/07
kraji předfinancovávaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2007
14.	Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování 	RK  134/03/07
v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích 
v německo-českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi 
Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti 
Silničního stavebního úřadu Plauen
15.	Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		RK  135/03/07
Karlovarského kraje za rok 2006
16.	Zadání studie Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení otázky 		RK  136/03/07
datového zúčtovacího centra formou výzvy k podání nabídek na výběr 
zpracovatele
17.	Rozpočtové změny								RK  137/03/07
18.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti KrausHouse Production,	RK  138/03/07
 L.L.C., s.r.o. na projekt „Josef Bryks. Ten, který přecenil českou duši“ a Městu 
Horní Slavkov na mezinárodní setkání hornických měst, obcí a spolků. Smlouvy 
o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 společnosti 
KrausHouse Production, L.L.C., s.r.o. na projekt „Josef Bryks. Ten, který přecenil 
českou duši“ a Městu Horní Slavkov na mezinárodní setkání hornických měst, 
obcí a spolků.
19.	Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku ev. č. 002/2007	RK  139/03/07
20.	Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje sdružení Ultralight Club Cheb 		RK  140/03/07
na uspořádání leteckého dne a smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 
Karlovarského kraje na rok 2007 sdružení Ultralight Club Cheb na uspořádání 
leteckého dne
21.	Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Územní 		RK  141/03/07
zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
22.	Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2006	RK  142/03/07
23.	Tým projektu informačního systému nákladového účetnictví Karlovarského kraje	RK  143/03/07
24.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 15.3.2007 		RK  144/03/07
25.	Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje					RK  145/03/07
26.	Revokace usnesení č. RK 537/07/04 ze dne 15.7.2004 - Bezúplatné nabytí 	RK  146/03/07
nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky v areálu Gymnázia, 
Cheb v k.ú. Cheb 
27.	Revokace usnesení č. RK 445/06/06 ze dne 16.6.2006 - Prodej nemovitosti 	RK  147/03/07
v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če  na stavební parcele č. 7403 
v k.ú. Cheb
28.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 474 v k.ú. 		staženo
Františkovy Lázně 
29.	Žádost Společenství vlastníků jednotek č. p. 1034 a 1033 o souhlas s navýšením 	RK  148/03/07
úvěru z 2 mil. Kč na 3,3 mil. Kč
30.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  149/03/07
parcely č. 6/2 v k.ú. Velichov
31.	Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje 	RK  150/03/07
v souvislosti se vznikem příspěvkové organizace – Střední škola živnostenská 
Sokolov
32.	Předběžný souhlas investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému 	RK  151/03/07
muzeu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci pro projekty ISO/A Belveder, 
	zabezpečovací systémy a ISO/D-b Belveder, regálové systémy
33.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury		RK  152/03/07
34.	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK  153/03/07
ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
35.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí		RK  154/03/07
36.	Rozdělení příspěvků Karlovarského kraje pro poskytovatele sociálních služeb 	RK  155/03/07
z Fondu na podporu NNO pro rok 2007
37.	Projednání zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2006 – zařízení 	RK  156/03/07
sociální péče
38.	Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Okresního ústavu sociálních 	RK  157/03/07
služeb v Sokolově, příspěvkové organizace
39.	Informace o Integrovaném projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s.		staženo
40.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 	RK  158/03/07
ve školním roce 2005/2006
41.	Zrušení příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola 		RK  159/03/07
	speciální Sokolov
42.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	RK  160/03/07
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
43.	Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové 	RK  161/03/07
organizace Střední průmyslová škola Ostrov
44.	Změna usnesení č. RK 373/05/06 Financování projektu „Thomas - rekonstrukce 	RK  162/03/07
a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního 
vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a 
ekonomická Sokolov
45.	Příslib předfinancování projektu „Implementace nového vzdělávacího programu 	RK  163/03/07
dalšího profesního vzdělávání se zaměřením na péči o veřejnou zeleň a travnaté 
sportovní plochy“ příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice
46.	Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2006 			RK  164/03/07
47.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK  165/03/07
„Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových 
Varech – I. etapa, I. část Zateplení fasády a výměna oken“
48.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK  166/03/07
„Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových 
Varech – I. etapa, 2. část Rekonstrukce sociálního zařízení“
49.	a)	 Odvolání a jmenování člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch	RK  167/03/07
	b) Vodohospodářské akce-žádosti o podporu z MZe-zařazení do kategorií dle 	RK  168/03/07
    důležitosti 
	c)	 Řešení problematiky vydávání souhlasu k provádění a uložení staveb třetími 	bez usnesení
     osobami včetně možnosti zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví 
     Karlovarského kraje, které jsou ve správě KSÚS 
	d)	 Zuzana Rokosová - schválení odvolání proti usnesení Okresního soudu 		RK  169/03/07
    v Karlových Varech č.j. 15 C 96/2005-127 a vyplacení zálohy na případné 
    budoucí plnění podle pravomocného rozsudku o náhradu škody na zdraví 
	e) Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  170/03/07
    do majetku Města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
    Města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje









                                                       
	  JUDr. Josef Pavel v. r.	     	    		Ing. Jiří Mutinský v. r.
 	 hejtman						ověřovatel
  Karlovarského kraje







A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Mutinského
- Ing. Luboše Orálka


B. Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 49a)	- Odvolání a jmenování člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch
bod č. 49b)	- Vodohospodářské akce-žádosti o podporu z MZe-zařazení do kategorií dle důležitosti 
bod č. 49c)	-  Řešení problematiky vydávání souhlasu k provádění a uložení staveb třetími osobami 			včetně 	možnosti zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského 		kraje, které jsou ve správě KSÚS 
bod č. 49d)	- Zuzana Rokosová - schválení odvolání proti usnesení Okresního soudu v Karlových 			Varech č.j. 15 C 96/2005-127 a vyplacení zálohy na případné budoucí plnění podle 			pravomocného rozsudku o náhradu škody na zdraví 
bod č. 49e)	- Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku 		Města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Mariánské 			Lázně do majetku Karlovarského kraje
Stažení:
bodu č. 10)	- Finanční příspěvek na přípravu projektu „Česko-bavorský geopark“ – rekonstrukce děkanství v Horním Slavkově, průzkumné práce
bodu č. 28)	- Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 474 v k.ú. Františkovy Lázně 
bodu č. 39) 	- Informace o Integrovaném projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s.


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.3.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  122/03/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 1.3.2007

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pov. zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí


2. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1 – schválení akcí v rámci 4. kola výzvy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  123/03/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení přesun finančních prostředků nevyužitých ve 3. kole výzvy do 4. kola výzvy dle předloženého návrhu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje  ke schválení akce, jimž bude poskytnut grant, náhradní akce a akce, které nebudou podpořeny v rámci grantového schématu v opatření 1.1 SROP

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vydání závazného příslibu spolufinancování akcí v rámci grantového schématu v opatření 1.1 a dle výše předepsaného spolufinancování ze strany Karlovarského kraje
          
Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat


3. Schválení záměru dlouhodobého pronájmu nebo majetkové spoluúčasti Karlovarského kraje na objektu Lázní I – „Císařských lázní“ Karlovy Vary ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  124/03/07

- schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu minimálně na 49 let nebo majetkové spoluúčasti Karlovarského kraje na  objektu Lázní I – „Císařských lázní“ Karlovy Vary, který je ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary pro potřeby krajského muzea

- zmocňuje hejtmana Karlovarského kraje jednáním ve věci pronájmu nebo majetkové spoluúčasti  Karlovarského kraje  na objektu  Lázní I s vedením statutárního města Karlovy Vary 

- pověřuje  majetkoprávní odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přípravou a zabezpečením všech právních podkladů souvisejících se schváleným záměrem dlouhodobého pronájmu nebo majetkové účasti Karlovarského kraje na objektu Lázní I včetně vlastní realizace 

Termín kontroly: 7.6.2007

Zodpovídá: 	JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje
		PhDr. Mgr. Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru


4. Projekt ITACA - průběžná zpráva za rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  125/03/07

- bere na vědomí předloženou zprávu o aktivitách projektu ITACA v roce 2006 

Termín kontroly: 26.4.2007

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


5. Projekt Partnerství pro budoucnost 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  126/03/07

- bere na vědomí současný stav projektu „Partnerství pro budoucnost 2“ předloženého v rámci Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, tj. situaci, kdy doposud nebylo vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) a nebyly podepsány Podmínky k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu

- souhlasí s další realizací projektu a nezbytnými souvisejícími finančními transakcemi i za situace, 
kdy i přes schválení a doporučení k financování nebylo k dnešnímu dni vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) a podepsány Podmínky 
k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu

- souhlasí s přenesením výkonné části projektu z odboru regionálního rozvoje na Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace	

- pověřuje odbor regionálního rozvoje pokračováním realizace projektu v rozsahu již vázaných finančních prostředků

Termín kontroly: 26.7.2007

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


6. Projekt Partnerství pro budoucnost 1 - shrnutí dosavadních aktivit projektu a příprava realizace dalších navazujících aktivit

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  127/03/07

- bere na vědomí průběžné výsledky projektu Partnerství pro budoucnost a realizaci dalších aktivit projektu 

Termín kontroly:   26.4.2007

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


7. Použití příspěvku poskytnutého Regionálnímu stavebnímu sdružení K. Vary

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  128/03/07

- bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého Regionálnímu stavebnímu sdružení K. Vary

- souhlasí s použitím příspěvku poskytnutého Regionálnímu stavebnímu sdružení K. Vary

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení proplacení příspěvku poskytnutého Regionálnímu stavebnímu sdružení K. Vary ve výši 600.000,- Kč

Termín kontroly: 26.4.2007

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


8. Program obnovy venkova – porušení Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  129/03/07

- bere na vědomí informaci o porušení Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení – neuplatňovat sankce za porušení Smlouvy o poskytnutí příspěvku vůči:

Obci Hory za nedodržení charakteru poskytnutého příspěvku
Sdružení Krušné hory – západ za nesplnění závazných parametrů akce
Obci Oloví za pozdní podání závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku
Obci Ovesné Kladruby za pozdní podání závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku
Obci Bukovany za pozdní podání závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku
Obci Dolní Nivy za pozdní podání závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku
Obci Otovice za pozdní podání závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku
Obci Tři Sekery za pozdní podání závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku

Termín kontroly: 26.4.2007 

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


9. Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace – 4. čtvrtletí 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  130/03/07

- schvaluje odměnu ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu, příspěvková organizace Ing. Petra Uhříčka ve výši uvedené v důvodové zprávě

Termín kontroly: 10.5.2007 

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


10. Finanční příspěvek na přípravu projektu „Česko-bavorský geopark“ – rekonstrukce děkanství v Horním Slavkově, průzkumné práce

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z jednání.


11. Postup aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje a smlouva s vítězem výběrového řízení na zpracování aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  131/03/07

- souhlasí s postupem aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje  

- schvaluje smlouvu s vítězem výběrového řízení na aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje
Termín kontroly: 26.4.2007

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


12. Žádost dopravce České dráhy, a. s. o prominutí návratku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  132/03/07

- schvaluje prominutí návratku za neuskutečněné spoje ve výši 14 686,- Kč dopravní firmě České dráhy, a. s.

Termín kontroly: 26.4.2007

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


13. Schválení investičních záměrů k akcím na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji předfinancovávaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  133/03/07

- schvaluje investiční záměry k akcím na silnicích II.  a III. třídy v Karlovarském kraji 
II/210 Rekonstrukce silnice – průtah Kraslice
II/212 Rekonstrukce silnice – průtah Luby
II/222 Rekonstrukce silnice Stará Chodovská – Chodov
II/230 Rekonstrukce silnice Bečov – Mnichov
II/221 Rekonstrukce silnice Horní Blatná – Potůčky
Rekonstrukce mostů v Karlovarském kraji – I. etapa
předfinancovávaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2007

Termín kontroly: 14.6.2007

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


14. Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy 
a realizace silničních staveb na regionálních silnicích v německo-českých hraničních regionech 
v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti Silničního stavebního úřadu Plauen

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  134/03/07

- souhlasí s uzavřením Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích v německo – českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti Silničního stavebního úřadu Plauen

- doporučuje Zastupitelstvu karlovarského kraje schválit uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci 
a společnému vystupování v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích v německo – českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem 
a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti Silničního stavebního úřadu Plauen

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., realizovat všechny kroky nutné k podání projektových žádostí a k získání 
a zajištění dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie dle schváleného Kooperačního ujednání a pověřit jej podpisem těchto dokumentů

Termín kontroly: 10.5.2007

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


15. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  135/03/07

- bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2006

Termín kontroly: 10.5.2007

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


16. Zadání studie Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení otázky datového zúčtovacího centra formou výzvy k podání nabídek na výběr zpracovatele

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  136/03/07

- schvaluje zadání studie „Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení otázky datového zúčtovacího centra“ formou výzvy k podání nabídek na výběr zpracovatele studie dle návrhu

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje zajistit všechny úkony související se zadáním studie „Odbavovací systém Karlovarské karty včetně řešení otázky datového zúčtovacího centra“

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje připravit pro jednání Rady Karlovarského kraje podkladový materiál pro schválení ceny a určení zdroje financování dle Smlouvy o dílo za vypracovanou studii

Termín kontroly: 15.10.2007

Zodpovídá: 	Mgr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 			dopravního systému Karlovarského kraje


17. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  137/03/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 29/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 136.899,28 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2006 (rozpis na jednotlivá zdravotnická zařízení je v důvodové zprávě).

Rozpočtovou změnu  č. 30/2007
- zapojení financování z Fondu standardy sociálních služeb v Karlovarském kraji (ze zůstatku 2006) 
ve výši 420.516,80 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k vrácení nevyčerpaných finančních prostředků do státního rozpočtu v souvislosti s ukončením projektu PHARE 2003 - Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji, na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.2.2007 č.j.: 2007/7810-725.

Rozpočtovou změnu č. 31/2007
- zapojení financování Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v částce               305.288,53,-- Kč a zapojení příjmů v částce 14.700,-- Kč. Finanční prostředky zapojené ze zůstatku účtu Fondu na podporu nestátních neziskových organizací za rok 2006 a vrácené finanční prostředky z ledna roku 2007 jsou určeny k dalšímu přerozdělení pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti v Karlovarském kraji na financování sociálních projektů v roce 2007.

Rozpočtovou změnu č. 32/2007
- přesun rozpočtových prostředků z odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje  do odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 50.000,-- Kč. Jedná 
se o navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Střední odbornou školu logistickou a Střední odborné učiliště, Dalovice na vykonání prací spojených s „Optimalizací veřejné autobusové dopravy v kraji“. Finanční prostředky budou použity na vybavení multimediální učebny.

Rozpočtovou změnu č. 33/2007
- zapojení financování z Fondu budoucnosti ve výši 37.919.863,35 Kč na výdaje odboru investic 
a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje. Finanční prostředky ve formě příspěvků jsou určeny k zajištění výdajů na akce grantového schématu Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji, opatření 3.2 SROP – schválené v 1. kole výzvy (rozpis poskytovaných příspěvků/grantů je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 34/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 822.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na  „Zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT 
pro rok 2007“ pro Domy dětí a mládeže zřizované obcemi Karlovarského kraje a příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Dům dětí a mládeže Karlovy Vary (rozpis na jednotlivé subjekty 
je součástí důvodové zprávy).

Rozpočtovou změnu č. 35/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 287.805,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Karlovy Vary Základní školu Jana Amose Komenského Karlovy Vary  na financování projektu  „Vytvoření e-learningového portálu, rozvoj klíčových kompetencí žáků“

Rozpočtovou změnu č. 36/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 817,-- Kč z titulu vrácení přeplatku 
na všeobecném zdravotním pojištění za rok 2003 od příspěvkové organizace zřizované městem Cheb Mateřské školy Cheb. Prostředky budou zaslány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Rozpočtovou změnu č. 37/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 57.600,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Gymnázium Cheb k zajištění realizace projektu „Pilot G“, tj. na tvorbu školních vzdělávacích programů pro gymnázia

Rozpočtovou změnu č. 38/2007 
- zapojení financování z  Fondu řízení likvidity (ze zůstatku r. 2006) ve výši 2.000.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny do rozpočtu odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje 
na úhradu zálohy na budoucí plnění dle rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech č.j. 15 C 96/2005, ze dne 2.2.2007, o náhradě škody na zdraví paní Zuzaně Rokosové, narozené 16.3.1964, bytem Dlouhá 697/13, 357 31 Horní Slavkov.

Rozpočtovou změnu č. 39/2007 
- zapojení financování z Fondu řízení likvidity (ze zůstatku 2006) ve výši 1.200.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění výdajů odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to jako investiční ve výši 950.000,-- Kč, které jsou určeny na získání zdravotnických dat a jejich zpracování pro projektovou studii „Integrovaný projekt Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ a neinvestiční prostředky ve výši 250.000,-- Kč na zpracování oponentního posudku na tuto studii.

Termín kontroly: 5.4.2007

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


18. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti KrausHouse Production, L.L.C., 
s.r.o. na projekt „Josef Bryks. Ten, který přecenil českou duši“ a Městu Horní Slavkov na mezinárodní setkání hornických měst, obcí a spolků. Smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 společnosti KrausHouse Production, L.L.C., s.r.o. na projekt „Josef Bryks. Ten, který přecenil českou duši“ a Městu Horní Slavkov na mezinárodní setkání hornických měst, obcí a spolků.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  138/03/07

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

	poskytnutí příspěvku společnosti KrausHouse Production, L.L.C., s.r.o. na projekt „Josef Bryks. Ten, který přecenil českou duši“ v částce 300.000,-- Kč


	poskytnutí příspěvku Městu Horní Slavkov na pokrytí výdajů spojených s pořádáním mezinárodního setkání hornických měst, obcí a spolků v částce 150.000,-- Kč


- schvaluje 

	návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 společnosti KrausHouse Production, L.L.C., s.r.o.na projekt „Josef Bryks. Ten, který přecenil českou duši“  v navrhovaném znění


	návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku Městu Horní Slavkov na pokrytí výdajů spojených s pořádáním mezinárodního setkání hornických měst, obcí a spolků v částce 150.000,-- Kč v navrhovaném znění


- ukládá ekonomickému odboru realizovat následné kroky spojené s uzavřením smluv, a to až 
po usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 15.3.2007, na kterém se bude schvalovat poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 společnosti KrausHouse Production, L.L.C, s.r.o a Městu Horní Slavkov

Termín kontroly: 5.4.2007

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


19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku ev. č. 002/2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  139/03/07

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého majetku ev. číslo 002/2007 
dle návrhu 

Termín kontroly: 5.4.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


20. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje sdružení Ultralight Club Cheb na uspořádání leteckého dne a smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 sdružení Ultralight Club Cheb na uspořádání leteckého dne

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  140/03/07

- schvaluje 

	poskytnutí příspěvku sdružení Ultralight Club Cheb na uspořádání leteckého dne v částce 50.000,- Kč


	návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 sdružení Ultralight Club Cheb na uspořádání leteckého dne


- ukládá ekonomickému odboru realizovat následné kroky spojené s uzavřením smlouvy

Termín kontroly: 5.4.2007

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


21. Schválení použití investičního fondu příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  141/03/07

- schvaluje  použití investičního fondu příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje do výše 7.200.000,-- Kč na nákup 2 vozidel

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru



22. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje k 31.12.2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  142/03/07

- bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací Karlovarského kraje

- bere na vědomí, že 81 příspěvkových organizací Karlovarského kraje hospodařilo k 31.12.2006 takto:

	3 organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily se ziskem

1 organizace v oblasti regionálního rozvoje hospodařila se ziskem
13 příspěvkových organizací v oblasti sociální hospodařilo se ziskem
7 organizací v oblasti kultury hospodařilo se ziskem
2 příspěvkové organizace v oblasti dopravy hospodařily se ziskem
55 příspěvkových organizací v oblasti školství hospodařilo se ziskem

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


23. Tým projektu informačního systému nákladového účetnictví Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  143/03/07

- schvaluje složení realizačního týmu projektu informačního systému nákladového účetnictví Karlovarského kraje dle důvodové zprávy s připomínkou uvedenou v zápise

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


24. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 15.3.2007 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  144/03/07

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.3.2007:

  A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 15.3.2007
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 15.3.2007	
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1 – schválení akcí v rámci 4. kola výzvy
  6.	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
  7.	Program obnovy venkova – porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku
  8.	Použití příspěvku poskytnutého Regionálnímu stavebnímu sdružení K. Vary
  9.	Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy a 	realizace 	silničních staveb na regionálních silnicích v německo-českých hraničních regionech 	v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní 	působnosti Silničního stavebního úřadu Plauen 
10.	Rozpočtová změna
11.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti KrausHouse Production, L.L.C., s.r.o. na 	projekt „Josef Bryks. Ten, který přecenil českou duši“ a Městu Horní Slavkov na mezinárodní 	setkání hornických měst, obcí a spolků
12.	Informace o dotacích ve školství za I. čtvrtletí roku 2007
13.	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
14.	Revokace usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16.9.2004 - Bezúplatné nabytí nemovitostí do 	vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky v areálu Gymnázia, Cheb v k.ú. Cheb
15.	Žádost Společenství vlastníků jednotek č. p. 1034 a 1033 o souhlas s navýšením úvěru z 2 mil. 	Kč na 3,3 mil. Kč
16.	Úplatné  nabytí  nemovitostí  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje - části pozemkových parcel 
	č. 3204/1 a 3204/3 v k.ú. Bečov nad Teplou
17.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 6/2 v 	k.ú. Velichov
18.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně a záměr bezúplatného nabytí nemovitostí v majetku Města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje
19.	Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních 	funkcí knihoven Sokolov a Cheb
20.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury
21.	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch 	profesionálních divadel a symfonických orchestrů
22.	Rozdělení příspěvku KK pro poskytovatele sociálních služeb z Fondu na podporu NNO pro rok 	2007
23.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2007
24.	Projekt MPSV ČR – pilotní proces transformace pobytových zařízení sociálních služeb
25.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji ve školním roce 2005/2006
26.	Zrušení příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov
27.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 	zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
28.	Změna usnesení č. ZK 144/07/06 Financování projektu „Thomas - rekonstrukce a modernizace 	učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“ příspěvkové organizace  	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
29.	Předfinancování projektu „Implementace nového vzdělávacího programu dalšího profesního 	vzdělávání se zaměřením na péči o veřejnou zeleň a travnaté sportovní plochy“ příspěvkové 	organizace Střední zemědělská škola Dalovice
30.	Příslib předfinancování projektu „ADAM – Šance pro všechny“ příspěvkové organizace 	Integrovaná škola technická  a ekonomická Sokolov 
31.	Různé
           			
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí


25. Plány práce komisí Rady Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  145/03/07

- schvaluje plány práce:

			Komise dopravní
			Komise pro životní prostředí
			Komise pro tělovýchovu a sport
			Komise pro vnější vztahy
			Komise pro likvidaci nepotřebného majetku
			Komise pro posuzování žádostí o financování ze státního rozpočtu
			Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch

Zodpovídá: předsedové komisí Rady Karlovarského kraje


26. Revokace usnesení č. RK 537/07/04 ze dne 15.7.2004 - Bezúplatné nabytí nemovitostí 
do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky v areálu Gymnázia, Cheb v k.ú. Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  146/03/07

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. RK 537/07/04 ze dne 15. 7. 2004 ve znění :

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí p.p.č. 2182/6 o výměře 1.155 m2, p.p.č. 171/1 o výměře 5.063 m2, p.p.č. 171/2 o výměře 142 m2, p.p.č. 171/3 o výměře 118 m2, p.p.č. 171/6 o výměře 236 m2.

Zbývající část usnesení č. RK 537/07/04 ze dne 15. 7. 2004 se nemění.

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit dále uvedenou část usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16. 9. 2004 ve znění:

- Schvaluje bezúplatné nabytí p.p.č. 2182/6 o výměře 1.155 m2, p.p.č. 171/1 o výměře 5.063 m2, p.p.č. 171/2 o výměře 142 m2, p.p.č. 171/3 o výměře 118 m2, p.p.č. 171/6 o výměře 236 m2.

Zbývající část usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16. 9. 2004 se nemění.

- schvaluje doplnění usnesení č. RK 537/07/04 ze dne 15. 7. 2004 ve znění:

	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části p.p.č. 171/1 
o výměře 4.679 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3174-3179/2004 ze dne 
23. 12. 2004 z původní p.p.č. 171/1 o celkové výměře 5.063 m2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 171/1.


	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části p.p.č. 171/6 díl „c“ o výměře 27 m2, části p.p.č. 171/6 díl „e“ o výměře 2 m2, části p.p.č. 2182/6 díl „j“ o výměře 212 m2, části p.p.č. 2448 díl „f“ o výměře 30 m2, části p.p.č. 2448 díl „g“ o výměře 5 m2, která byly odděleny stejným geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 171/6 o celkové výměře 236 m2, z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a z původní p.p.č. 2448 o celkové výměře 3.200 m2 a označeny novým parcelním číslem jako p.p.č. 2182/15 o celkové výměře 276 m2.


	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části p.p.č. 2182/6 
o výměře 548 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 
21. 12. 2004 z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 2182/6.


	Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí části p.p.č. 2182/6 
o výměře 395 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 
21. 12. 2004 z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2182/14.


- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje doplnění usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 
16. 9. 2004 ve znění:

	Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 171/1 o výměře 4.679 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3174-3179/2004 ze dne 23. 12. 2004 z původní p.p.č. 171/1 o celkové výměře 5.063 m2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 171/1.


	Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 171/6 díl „c“ o výměře 27 m2, části p.p.č. 171/6 díl „e“ o výměře 2 m2, části p.p.č. 2182/6 díl „j“ o výměře 212 m2, části p.p.č. 2448 díl „f“ o výměře 30 m2, části p.p.č. 2448 díl „g“ o výměře 5 m2, která byly odděleny stejným geometrickým plánem
č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 171/6 o celkové výměře 236 m2, z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a z původní p.p.č. 2448 o celkové výměře 3.200 m2 a označeny novým parcelním číslem jako p.p.č. 2182/15 o celkové výměře 276 m2.


	Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 2182/6 o výměře 548 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 2182/6.


	Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 2182/6 o výměře 395 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2182/14.


Termín kontroly: 14.6.2007

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


27. Revokace usnesení č. RK 445/06/06 ze dne 16.6.2006 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če  na stavební parcele č. 7403 v k.ú. Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  147/03/07

- zrušuje dále uvedené usnesení č. RK 445/06/06 ze dne 16. 6. 2006 ve znění:

- Doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit prodej objektu garáže bez čp/če 
na stavební parcele č. 7403, včetně stavební parcely č. 7403 o výměře 18 m2, vše v k.ú. 
a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a panem MUDr. Jánem Cabadajem a paní Margitou Cabadajovou do společného jmění manželů, za cenu 51.000,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit dále uvedené usnesení č. ZK 135/07/06 ze dne 13. 7. 2006 ve znění:

- Schvaluje prodej objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 7403, včetně stavební parcely č. 7403 o výměře 18 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) 
a panem MUDr. Jánem Cabadajem a paní Margitou Cabadajovou (jako kupující na straně druhé), 
za cenu 51.000,-- Kč a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do společného jmění manželů Cabadajových

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat objekt garáže bez čp/če na stavební parcele č. 7403, včetně stavební parcely č. 7403 o výměře 18 m2, vše v k.ú. a obci Cheb

Termín kontroly: 14.6.2007

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


28. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 474 v k.ú. Františkovy Lázně 

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z jednání.


29. Žádost Společenství vlastníků jednotek č. p. 1034 a 1033 o souhlas s navýšením úvěru z 2 mil. Kč na 3,3 mil. Kč

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  148/03/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  vydání zamítavého stanoviska k žádosti Společenství vlastníků domu č.p. 1034 a č.p. 1033 v Karlových Varech o navýšení úvěru z částky 2.000.000,-- Kč na částku ve výši 3.300.000 Kč na provedení rekonstrukce společných částí domu a na vybudování domovního výtahu

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení  vydání zamítavého stanoviska k návrhu uzavření dohody o bezplatném užívání části pozemku p.č. 2506/2 o výměře 1210 m2, k. ú. Karlovy Vary

Termín kontroly: 14.6.2007

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


30. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 6/2 v k.ú. Velichov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  149/03/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 6/2 o výměře cca 80 m2, v k.ú. Velichov,  formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy pro přípravu a realizaci stavby: „Silnice III/22125 v obci Velichov – oprava opěrné zdi pod komunikací“, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi paní Zdeňkou Horskou, trvale bytem Velichov č.p. 32,  PSČ 363 01 Velichov (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 předmětnou nemovitost z majetku paní Zdeňky Horské 
do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic  Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné  smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy pro přípravu a realizaci stavby: „Silnice III/22125 v obci Velichov – oprava opěrné zdi pod komunikací“ a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 9.8.2007

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


31. Změna majetkového správce nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti 
se vznikem příspěvkové organizace – Střední škola živnostenská Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  150/03/07

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova č.p. 715 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 1219/2

st.p.č. 54 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 362 m2
to vše v  kat. území Kynšperk nad Ohří a obci Kynšperk nad Ohří

	budova č.p. 759 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 3404

budova č.p. 1267 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 2931
budova č.p. 1276 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 952
budova č.p. 1363 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 1916
budova č.p. 1626 – jiná stavba na st.p.č. 2267
budova č.p. 1627 – jiná stavba na st.p.č. 2271
st.p.č. 952 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 373 m2
st.p.č. 1916 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 834 m2
p.p.č. 1926/5 - ostatní plocha o výměře 767 m2
st.p.č. 2267 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273 m2
st.p.č. 2271 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m2
st.p.č. 2931 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 992 m2
st.p.č. 2941 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3489 m2
st.p.č. 3404 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6493 m2
to vše v  kat. území Sokolov a obci Sokolov

formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi Střední odbornou školou Kynšperk nad Ohří, se sídlem Školní 764, 357 51  Kynšperk nad Ohří, IČ 00669750 (jako organizace předávající na straně jedné) a Střední školou živnostenskou Sokolov, 
se sídlem Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov, IČ 75 05 91 51 (jako organizace přijímající na straně druhé)

- schvaluje změnu majetkového správce těchto nemovitostí:

	budova č.p. 362 - objekt k bydlení na st.p.č. 1720

budova č.p. 1843 - objekt občanské vybavenosti na st.p.č. 3071
st.p.č. 1720 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 424 m2
st.p.č. 3071 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1272 m2
p.p.č. 6494/8 - ostatní plocha o výměře 1319 m2
p.p.č. 6833 - ostatní plocha o výměře 542 m2
p.p.č. 6850 - ostatní plocha o výměře 437 m2
to vše v  kat. území Kraslice a obci Kraslice

formou smlouvy o převodu správy nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje uzavřené mezi SPŠ a SOU hudebních nástrojů, Kraslice, se sídlem Kpt. Jaroše 1843, 358 01  Kraslice, IČ 49767232 (jako organizace předávající na straně jedné) a Střední školou živnostenskou Sokolov, se sídlem Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov, IČ 75 05 91 51 (jako organizace přijímající na straně druhé)

Termín kontroly: 14.6.2007

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


32. Předběžný souhlas investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému muzeu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci pro projekty ISO/A Belveder, zabezpečovací systémy a ISO/D-b Belveder, regálové systémy

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  151/03/07

- souhlasí s poskytnutím investiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému muzeu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci pro spolufinancování projektů ISO/A Belveder, zabezpeč. systémy ve výši 240 000,-- Kč a ISO/D-b Belveder, regálové systémy ve výši 500 000,-- Kč 
za podmínky obdržení dotace ze státního rozpočtu

Termín kontroly: 10.5.2007

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


33. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  152/03/07

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje, dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch, žadateli panu Vladimíru Suchanovi na projekt „Koncert skupiny SCORPIONS“ ve výši 50 000,- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – předpis Rady Karlovarského kraje č. 08/2006

- schvaluje příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v tabulce č. 1

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracování příslušných smluv 
o poskytnutí příspěvků organizacím uvedeným v tabulce č. 1

- projednala příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje uvedené v tabulce č. 2

- doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

Termín kontroly: 13.9.2007  

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


34. Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  153/03/07

- schvaluje poskytnutí neinvestičních finančních prostředků za účelem zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti v dané oblasti Karlovarskému hudebnímu divadlu ve výši 123 000,- Kč, Klubu Paderewski ve výši 100 000,- Kč a Divadlu Bez zábradlí ve výši 100 000,- Kč

- projednala poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 600 000,- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 600 000,- Kč a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s. ve výši 600 000,- Kč

-  doporučuje tyto příspěvky Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit v uvedené výši

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

Termín kontroly: 13.9.2007  

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


35. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  154/03/07

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2006 v částkách 
dle návrhu

Termín kontroly: 24.5.2007

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


36. Rozdělení příspěvků Karlovarského kraje pro poskytovatele sociálních služeb z Fondu 
na podporu NNO pro rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  155/03/07

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování sociálních služeb dle předloženého návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování sociálních služeb dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 24.5.2007

Zodpovídá:	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


37. Projednání zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2006 – zařízení sociální péče

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  156/03/07

- bere na vědomí  zprávu o činnosti příspěvkových organizací za rok 2006 – zařízení sociální péče 
 
Termín kontroly: 24.5.2007

Zodpovídá:	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


38. Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  157/03/07

- vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2002 Sb., o krajích ve znění platných předpisů výběrové řízení na pozici ředitele Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvkové organizace

- jmenuje výběrovou komisi ve složení:
Mgr. Ellen Volavková (radní pro oblast sociální) - předseda
RNDr. Petr Horký (náměstek hejtmana)
Ing. Stanislava Správková (KÚKK)
Ing. Pavel Novák (Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské)
Ing. Jiřina Hlavanová (Domov pro seniory v Perninku)
Olga Dacková (KÚKK) – náhradník
Ing. Monika Šumová (Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pramen“ v Mnichově, příspěvková organizace) - náhradník

- ukládá odboru kancelář ředitele úřadu zabezpečit  úkoly spojené s výběrovým řízením

Termín kontroly: 14.6.2007

Zodpovídá: Ing.Marie Tomsová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu 


39. Informace o Integrovaném projektu Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Rada Karlovarského kraje stáhla předmětný bod z jednání.


40. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji ve školním roce 2005/2006

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  158/03/07

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji ve školním roce 2005/2006 a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje vzít ji na vědomí 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 5.4.2007

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



41. Zrušení příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  159/03/07

- souhlasí se zrušením příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov dnem 31. července 2007

- bere na vědomí informaci, že Město Sokolov zajistí od školního roku 2007/2008 podmínky pro plnění povinné školní docházky žáků zrušených základních škol v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, zřizovaná Městem Sokolov

- souhlasí s poskytnutím účelové dotace Městu Sokolov z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2007 
ve výši čtvrtiny rozpočtu poskytnutého příspěvkové organizaci v roce 2007, tj. ve výši Kč 223 500,--, 
na náklady spojené s integrací žáků do základní školy zřízené městem

- souhlasí s bezúplatným převodem vybrané části movitého majetku Karlovarského kraje, který byl příspěvkové organizaci svěřen do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, dle stavu vyčísleného řádnou inventarizací, Městu Sokolov s tím, že to jej v celém rozsahu předá k využití příspěvkové organizaci Základní škola Sokolov, Běžecká 2055

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit
	zrušení příspěvkové organizace včetně vydání rozhodnutí o jejím zrušení
	poskytnutí účelové dotace Městu Sokolov

bezúplatný převod movitého majetku Městu Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje včetně rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace 

Termín kontroly: 5.4.2007  

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


42. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  160/03/07

- souhlasí s účinností od 1. července 2007 se změnami zřizovacích listin spočívajícími ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, včetně vydání dodatků dle příloh zprávy u příspěvkových organizací Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří a Střední škola živnostenská Sokolov

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení uvedené změny zřizovacích listin včetně vydání dodatků 
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiály pro jednání zastupitelstva kraje 

Termín kontroly: 5.4.2007

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

43. Jmenování členů konkursní komise na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  161/03/07

- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov ve složení:
předseda komise:	Ing. Martina Klánová
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje – člen určený ředitelem krajského úřadu
členové komise:	Ing. Kamil Řezníček
			uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast školství – 				člen určený zřizovatelem
			RNDr. Petr Horký
			náměstek hejtmana Karlovarského kraje – člen určený zřizovatelem
PaedDr. Vladimíra Štrynclová
Ředitelka příspěvkové organizace Střední odborná škola logistická 
a střední odborné učiliště Dalovice – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství 
Ing. Jaroslava Štěpánková
školní inspektorka Karlovarského inspektorátu České školní inspekce
Mgr. Milana Oberhofnerová
pedagogický pracovník příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov
Ing. Václav Jeništa
člen školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- pověřuje Mgr. Evu Poučkovou, úředníka krajského úřadu, funkcí tajemníka konkursní komise 
na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zajistit plnění úkolů spojených se jmenováním členů konkursní komise

Termín kontroly: 5.4.2007

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


44. Změna usnesení č. RK 373/05/06 Financování projektu „Thomas - rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  162/03/07

v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 144/07/06, kterým schválilo poskytnutí bezúročné finanční půjčky ve výši 1.760.000,-- Kč a příspěvku ve výši 264.000,-- Kč 
na předfinancování projektu „Thomas - rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov a uzavření příslušných smluv

- mění  ve svém usnesení č. RK 373/05/06, kterým souhlasila s poskytnutím bezúročné finanční půjčky ve výši 1.760.000,-- Kč a příspěvku ve výši  264.000,-- Kč na předfinancování uvedeného projektu 
a uzavřením příslušných smluv, výše bezúročné půjčky na 1.936.000,-- Kč a příspěvku na 675.920,-- Kč včetně znění části smluv o výši půjčky a příspěvku

-  doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu usnesení č. ZK 144/07/06, která spočívá v navýšení bezúročné finanční půjčky na 1.936.000,-- Kč a příspěvku na 675.920,-- Kč včetně odpovídající změny smluv

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 5.4.2007 

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


45. Příslib předfinancování projektu „Implementace nového vzdělávacího programu dalšího profesního vzdělávání se zaměřením na péči o veřejnou zeleň a travnaté sportovní plochy“ příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  163/03/07

- souhlasí s předfinancováním projektu „Implementace nového vzdělávacího programu dalšího profesního vzdělávání se zaměřením na péči o veřejnou zeleň a travnaté sportovní plochy“ z rozpočtu Karlovarského kraje formou poskytnutí bezúročné finanční půjčky ve výši 232.659,-- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení předfinancování uvedeného projektu z rozpočtu Karlovarského kraje formou poskytnutí bezúročné finanční půjčky ve výši 232.659,-- Kč 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiál pro jednání zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 5.4.2007 

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


46. Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2006 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  164/03/07

- schvaluje vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 2006 dle návrhu

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


47. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Rekonstrukce 
a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – I. etapa, I. část Zateplení fasády 
a výměna oken“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  165/03/07

- schvaluje vyloučení uchazeče IPM stars, s.r.o. Sokolov z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – I. etapa, 1. část Zateplení fasády a výměna oken“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – I. etapa, 1. část  Zateplení fasády a výměna oken“; jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RENSTAV - stavební činnost s.r.o. Sokolov s nabídkovou cenou  15.642.497,- Kč včetně DPH

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech  podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže RENSTAV - stavební činnost s.r.o. Sokolov s nabídkovou cenou 15.642.497,- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly:   18.10.2007

Zodpovídá: 	RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace První české gymnázium 				v Karlových Varech


48. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Rekonstrukce 
a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – I. etapa, 2. část Rekonstrukce sociálního zařízení“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  166/03/07

- schvaluje vyloučení uchazečů
-  IPM stars, s.r.o. Sokolov,
-  STANAP  Karlovy Vary s.r.o.
z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – I. etapa, 2. část Rekonstrukce sociálního zařízení“ z důvodu nepředložení nabídek dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek zadávacího řízení na zhotovitele zakázky „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech – I. etapa, 2. část Rekonstrukce sociálního zařízení“; jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče KRUŠNOHORSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o. Merklín s nabídkovou cenou  6.587.071,- Kč včetně DPH

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech  podpisem smlouvy o dílo s vítězem soutěže KRUŠNOHORSKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o. Merklín s nabídkovou cenou 6.587.071,-- Kč včetně DPH po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení

Termín kontroly:   18.10.2007

Zodpovídá: 	RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace První české gymnázium 
		v Karlových Varech


49a) Odvolání a jmenování člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  167/03/07

- odvolává člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch pí Šárku Němečkovou

- jmenuje člena Komise pro kulturu, lázeňství a cestovní  ruch p. Aloise Kůrku

- ukládá odboru kanceláře ředitele krajského úřadu zajistit plnění tohoto usnesení po technické stránce

Termín kontroly: 5.4.2007

Zodpovídá:   Ing. Marie Tomsová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kanceláře ředitele


49b) Vodohospodářské akce-žádosti o podporu z MZe-zařazení do kategorií dle důležitosti 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  168/03/07

- schvaluje zařazení vodohospodářských staveb v Karlovarském kraji do kategorií dle návrhu 

- schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení spolufinancování vodohospodářských akcí zařazených do financování z MZe krajem ve výši 10% investičních nákladů

- pověřuje Ing. Luboše Orálka k jednání s pracovníky Ministerstva zemědělství ČR o zařazení vodohospodář. staveb do programu financování

Termín kontroly:  10.5.2007

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


49c) Řešení problematiky vydávání souhlasu k provádění a uložení staveb třetími osobami včetně možnosti zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví Karlovarského kraje, které jsou ve správě KSÚS 

Rada Karlovarského kraje nepřijala k předmětnému bodu žádné usnesení.


49d) Zuzana Rokosová - schválení odvolání proti usnesení Okresního soudu v Karlových Varech č.j. 15 C 96/2005-127 a vyplacení zálohy na případné budoucí plnění podle pravomocného rozsudku o náhradu škody na zdraví 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  169/03/07

- bere na vědomí informaci

	o výsledku soudního sporu vedeném žalobkyní Zuzanou Rokosovou proti žalovanému Karlovarskému kraji o náhradu škody na zdraví

o podaném odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Karlových Varech, č.j. 15 C 96/2005-114 ze dne 2.2.2007 právním zástupcem Karlovarského kraje dne 19.2.2007
o opravném Usnesení Okresního soudu v Karlových Varech, kterým v odstavci I původního rozsudku provedl opravu tak, že  chybné znění „ do tří dnů od právní moci rozsudku“ nahradil správným zněním „do tří dnů od doručení rozsudku“
že rozpočtovou změnou č. 38/2007 bylo Radou Karlovarského kraje schváleno zapojení financování částky ve výši 2.000.000,- Kč z Fondu řízení likvidity, určené do rozpočtu ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, na úhradu zálohy na případné budoucí plnění ve věci náhrady škody na zdraví paní Zuzaně Rokosové určené pravomocným soudním rozhodnutím

- schvaluje

	podání odvolání proti Usnesení Okresního soudu v Karlových Varech č.j. 15 C 96/2005-127 ze dne 14.2.2007 právním zástupcem Karlovarského kraje

vyplacení částky ve výši 2 mil. Kč žalobkyni Zuzaně Rokosové nar. 16.3.1964, (v rozsudku nesprávně uvedeno datum narození 16.6.1964)  bytem Dlouhá 697/13, 357 31 Horní Slavkov, na bankovní účet sdělený JUDr. Zuzanou Špitálskou, advokátkou v Praze, jako zálohu na případné budoucí plnění určené pravomocným rozhodnutím soudu ve věci nyní vedené Okresním soudem v Karlových Varech pod sp. zn.. 15 C 96/2005 

Termín kontroly: 13.9.2007

Zodpovídá: 	Ing. Divišová, vedoucí ekonomického odboru 
		Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu


49e) Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  170/03/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést objekt č.p. 412 na stavební parcele 
č. 401, stavební parcelu č. 401 o výměře 666 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou ekonomickou Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 355, 353 69  Mariánské Lázně, IČ 47723394  (jako dárce na straně jedné) a Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, 353 30  Mariánské Lázně, IČ 00254061 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 2. 4. 2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr bezúplatného převodu nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Gymnázia a střední odborné školy ekonomické Mariánské Lázně realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zveřejnit záměr bezúplatného nabytí objektu č.p. 355 na stavební parcele č. 402, stavební parcely č. 402 o výměře 2.344 m2, pozemkové parcely č. 142/26 o výměře 3.801 m2 a pozemkové parcely č. 142/82 o výměře 1.199 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, 353 30  Mariánské Lázně, IČ 00254061 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou ekonomickou Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 355, 353 69  Mariánské Lázně, IČ 47723394 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města Mariánské Lázně do vlastnictví Karlovarského kraje, za účelem provozování školského zařízení. V případě jiného účelu využití, než školského zařízení, budou předmětné nemovitosti převedeny bezúplatně zpět do vlastnictví Města Mariánské Lázně

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Gymnázia a střední odborné školy ekonomické Mariánské Lázně realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  13.9.2007

Zodpovídá: Mgr. Ladislav Jíša, zástupce ředitele Gymnázia a střední odborné školy ekonomické Mariánské Lázně

