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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21



USNESENÍ

z 39. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 27. srpna 2007 (mimo řádný termín) v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době od 9:00 do 9:30 hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel, Ing. Červenka, RNDr. Horký, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, 
Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 7 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel
Omluveni:		Ing. Zborník, Ing. Behenský
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

 A.  Volba ověřovatelů zápisu  
 B.  Schválení programu jednání	

1.	Výjimka z Pravidel pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	RK 601/08/07
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007		
2.	Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 		RK 602/08/07
Karlovarského kraje v roce 2007									
3.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 	RK 603/08/07
památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007	
4.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 	RK 604/08/07
rezervací a městských památkových zón 2007 – V. etapa						
5.	Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: 		RK 605/08/07
„Zajištění celodenního stravování klientů a zaměstnanců Domova pro seniory 
v Chebu, Dragounská ul.“
6.	Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy				RK 606/08/07
7.	Služební cesta zástupců Karlovarského kraje					RK 607/08/07



			
					
                                                                                                 
	 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:

-  RNDr. Petra Horkého
-  Mgr. Ellen Volavkovou


B. Schválení programu jednání

Rada Karlovarského kraje schválila navržený program jednání rady.


1. Výjimka z Pravidel pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  601/08/07

- schvaluje  výjimku z ust. čl. IV  odst. 7 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007 Obci Milíkov, a to v tom smyslu, že příjemci příspěvku na projekt: Milíkov¸ oprava fasády kostela sv. Šimona a Judy bude prodloužena lhůta k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku do 31.8.2007

Termín kontroly: 4.10.2007

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


2. Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  602/08/07

- schvaluje odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje s panem Karlem Fikáčkem, vlastníkem objektu čp. 4, náměstí Sv. Vavřince, Horní Blatná, ve výši 80 000,- Kč na realizaci projektu: Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince – restaurátorské práce na záchranu kamenného portálu a štukových stropů v přízemí a v prvním patře budovy

- mění usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 249/04/07 ze dne 5. 4. 2007 a to tak, že se v tabulce 
v 1. odstavci usnesení vypouští 11. záznamový řádek:

Horní Blatná, nám. Sv. Vavřince 4 – restaurátorské práce na záchranu štukových stropů stropů v přízemí a v prvním patře budovy a kamenného portálu
Karel Fikáček
80.000,- Kč

Termín kontroly: 18.10.2007

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


3. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  603/08/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje paní Gabriele Radlové ve výši 
80 000,- Kč na realizaci projektu: Chlum sv. Maří, Zahradní čp. 8, oprava krovu, výměna střešní krytiny a statické zajištění domu  

Termín kontroly: 18.10.2007

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


4. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2007 – V. etapa  
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  604/08/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku jinému subjektu než obci (dle jejich žádostí do hranice 200 tis. Kč) v roce 2007 z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v rámci V. etapy v celkové výši 60 000,- Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Římskokatolická farnost Toužim
60 000,- Kč
Toužim, kostel Narození P. Marie
Oprava krovu a střešní krytiny nad hlavní lodí

- projednala a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2007 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci V. etapy v celkové výši  66 632,- Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Ostrov
   66 632, - Kč
Ostrov, socha sv. Jana Nepomuckého
Restaurování kamenné sochy

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2007

Termín kontroly: 22.11.2007

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


5. Schválení výsledku zadávacího řízení na dodavatele veřejné zakázky: „Zajištění celodenního stravování klientů a zaměstnanců Domova pro seniory v Chebu, Dragounská ul.“ 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  605/08/07

- schvaluje vyloučení uchazeče Tomáš Oreský, Cechovní 229/2, Cheb 350 02 z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování klientů a zaměstnanců Domova pro seniory v Chebu, Dragounská ul.“ z důvodu nepředložení nabídky dle požadavků stanovených v zadávací dokumentaci

- schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zajištění celodenního stravování klientů a zaměstnanců Domova pro seniory v Chebu, Dragounská ul.“. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Pavlína Lišková, Dřenice 363 E, 350 02 Cheb s nabídkovou cenou ve výši 
10.255,- Kč, za 1 den dodávky celodenní stravy pro 105 klientů a 15 obědů pro zaměstnance.

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory v Chebu Ing. Miloše Figera, podpisem smlouvy o poskytování celodenního stravování s vítězem soutěže Pavlínou Liškovou, Dřenice 363 E, 350 02  Cheb s nabídkovou cenou 10.255,- Kč včetně DPH/1 den, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly:  6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Miloš Figer, ředitel příspěvkové organizace Domov pro seniory v Chebu


6. Dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  606/08/07

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu 298 22A - majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů

Termín kontroly: 22.11.2007

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


7. Služební cesta zástupců Karlovarského kraje 
	
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  607/08/07

- souhlasí s vysláním zástupců Karlovarského kraje na služební cestu 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

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana


