Usnesení z 40. jednání RKK dne 6.9.2007
6.9.2007		Strana 1 (celkem 42)
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 40. jednání  Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo
dne 6. září 2007 v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v době (8:12 - 10:00) a (13:00 - 14:30) hodin 


Přítomni:              	JUDr. Pavel (do 10:00), Ing. Zborník, Ing. Červenka, RNDr. Horký, 
Ing. Behenský, Mgr. Volavková, Ing. Mutinský, Ing. Orálek, Ing. Řezníček (celkem 9 radních)
Jednání řídil:        	JUDr. Pavel (8:12 - 10:00), Ing. Zborník (13:00 - 14:30)
Omluveni:		JUDr. Pavel (od 13:00)	
Další zúčastnění:	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu
Přizvaní:		p. Kopál
Zapisovatelka:      	Pavlína Perutíková
 

usnesení č.

A.   	Volba ověřovatelů zápisu  
B.   	Schválení programu jednání	
1. 	Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.9.2007		RK  608/09/07
2. 	Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Dodatek k dohodám 		RK  609/09/07
o poskytnutí příspěvku
3.	Informace o pojištění odpovědnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných 	RK  610/09/07
ve výstavbě při zpracování projektové dokumentace na realizaci staveb
4.	Informace o stavu implementace grantových schémat v rámci SROP a OP RLZ 	RK  611/09/07
v Karlovarském kraji
5.	Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část – Úprava 		RK  612/09/07
odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod“ 
-  schválení úpravy technického řešení
-  schválení financování úpravy projektu
6.	Projekt Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové 	RK  613/09/07
odbavovací budovy 
-  schválení podání žádosti o financování akce do ROP NUTS II Severozápad 	
7.	Schválení dalšího postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace objektu 	RK  614/09/07
Císařských lázní“
- schválení studie využití objektu
- schválení podání žádosti o financování akce do ROP NUTS II Severozápad
- schválení záměru úplatného nabytí nemovitosti za cenu znaleckého posudku
	Schválení dalšího postupu při podání žádostí o finanční prostředky z Operačního 	RK  615/09/07
programu Životní prostředí 
9.	Pracovní cesta podnikatelů v oblasti cestovního ruchu do Čínské lidové 		staženo
republiky	

10.	Nedodržení termínu závěrečného vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského 	RK  616/09/07
kraje – odboru regionálního rozvoje na „Vybavení pracovišť standardizovaných 
územně analytických podkladů“ – město Cheb a město Ostrov
11.	Smlouva o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy 	RK  617/09/07
územně analytických podkladů na území Karlovarské kraje“ (KOPaS ÚAP KK)
12.	Návrh na udělení dotací pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně 		RK  618/09/07
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního 
rozvoje Karlovarského kraje – II. kolo
13.	Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy 	RK  619/09/07
a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ – schválení 
návrhu smlouvy o poskytnutí grantu
14.	Program obnovy venkova pro rok 2007 - změna v realizované akci		RK  620/09/07
15.	Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního 	RK  621/09/07
managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace - 1. pololetí 2007
16.	Informace o projektu Partnerství pro budoucnost 1 a 2				RK  622/09/07
17.	Změna „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti 	RK  623/09/07
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ s platností od 1.10.2007 
18.	Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2007 – změna č. 3				RK  624/09/07
19.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 		RK  625/09/07
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce
20.	Přeshraniční silniční spojení v Karlovarském kraji v souvislosti s plánovaným 	RK  626/09/07
přistoupením České republiky k Schengenským dohodám
21.	Schválení zřízení věcných břemen v rámci přípravy staveb na silnicích II. a III. 	RK  627/09/07
třídy v Karlovarském kraji
22.	Schválení realizace akce „III/00630 silniční propojení Sokolov, 			RK  628/09/07
Těšovice – Královské Poříčí“ v rámci tzv. 1. projektu Regionálního 
operačního programu
23.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv			RK  629/09/07
24.	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby 	RK  630/09/07
na rok 2007 - změna č. 1
25.	Prognóza počtu přepravených osob na letišti Karlovy Vary s výhledem 		RK  631/09/07
do roku 2025 
26.	Rozpočtové změny								RK  632/09/07
27.	Schválení dodatku ke smlouvě č. 66604-00000 o poskytování telekomunikačních 	RK  633/09/07
služeb se společností Telefonica O2 – navýšení rychlosti připojení a úprava ceny 
za připojení na Internet
28.	Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje		RK  634/09/07
29.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního 		RK  635/09/07
pro příspěvkovou organizaci Galerie výtvarného umění v Chebu
30.	Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové 		RK  636/09/07
organizace Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště hudebních 
nástrojů, Kraslice, Kpt. Jaroše 1843
31.	Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.9.2007 	RK  637/09/07
32.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby 	RK  638/09/07
silnice č. I/13, včetně pozemků, mostu ev. č. 13-008, součástí a příslušenství, 
vše v k.ú. Ostrov nad Ohří a Kfely u Ostrova
33.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - část stavby 	RK  639/09/07
silnice č. I/21, včetně pozemků, součástí, příslušenství a stavebních objektů 
v k.ú. Velká Hleďsebe a Drmoul
34.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – garáží 		staženo
na st.p.č. 1084 a st.p.č. 1085, k.ú. Stará Role
35.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  640/09/07
parcely č. 1172/1 v k.ú. Suchá u Nejdku
36.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  641/09/07
parcely č. 473/1 v k.ú. Krapice
37.	Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	RK  642/09/07
parcely č. 6768/1 v k.ú. Kraslice
38.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1854 včetně 	RK  643/09/07
pozemků parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, vše 
v k.ú. Cheb 
39.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. 801, 	RK  644/09/07
včetně budovy č.p. 716 v k.ú. Ostrov nad Ohří
40.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1543 		RK  645/09/07
na st.p.č. 1684, vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Aš 
41.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  646/09/07
do majetku Města Aš a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Aš 
do majetku Karlovarského kraje
42.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  647/09/07
– 	pozemkové parcely v  k.ú. Dolní Dvory
43.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  648/09/07
do majetku Města Nová Role a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
Města Nová Role do majetku Karlovarského kraje
44.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 	RK  649/09/07
- části pozemkové parcely č. 322/1 v k.ú. Šabina
45.	Revokace usnesení č. RK 408/06/06 ze dne 8.6.2006 a č. RK 567/08/06 		staženo
ze dne 10.8.2006 - Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského 
kraje - stavební parcela č. 1557, včetně budovy č.e. 66 v k.ú. Jáchymov
46.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje 			RK  650/09/07
Letišti Karlovy Vary s.r.o.
47.	Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy 		RK  651/09/07
příspěvkovým organizacím
48.	Souhlas s pokácením dřevin na pozemkové parcele č. 2168/1, k.ú. 			RK  652/09/07
Aš – Krajský dětský domov pro děti do 3 let Aš, Vladivostocká ul.
49.	Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení movitého 	RK  653/09/07
majetku příspěvkové organizaci
50.	Souhlas s pokácením stromů na pozemkové parcele č. 614/1, k.ú. Sedlec 		RK  654/09/07
u Karlových Varů; p.p.č. 302/1, k.ú. Rosnice u Staré Role – ve správě 
Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
51.	Souhlas s pokácením stromů na pozemkové parcele č. 1015/1, k.ú. 		RK  655/09/07
Otovice u Karlových Varů – ve správě Krajské správy a údržby silnic 
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
52.	Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – automobil 		RK  656/09/07
Ford Tranzit 2,5 GLD ve správě příspěvkové organizace Střední odborné 
učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
53.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí 	RK  657/09/07
2007
54.	Udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským 	RK  658/09/07
krajem
55.	Společná propagace Západočeské lázně						RK  659/09/07
56.	Závazný příslib o zajištění finančního krytí projektů „Veletrhy cestovního 		RK  660/09/07
ruchu Karlovarského kraje v roce 2008“
57.	Prezentace Karlovarského kraje v roce 2008					RK  661/09/07
58.	Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství Karlovarského kraje	 2007-2013	RK  662/09/07
59.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje pro o.s. PROTEBE LIVE na zajištění 	RK  663/09/07
kampaně „30 dní pro neziskový sektor“
60.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje nestátní 		RK  664/09/07
neziskové organizaci o.s. SOKOLÍK, Revoluční 423/3, Loket 357 33
61.	Spolufinancování akce „Domov pro seniory v Kynšperku nad Ohří, 		RK  665/09/07
rekonstrukce pavilonu B“
62.	Zproštění závazku o.s. Res vitae							RK  666/09/07	
63.	Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví 	 	RK  667/09/07	
za I. pololetí roku 2007
64.	Vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí k dokumentaci 		RK  668/09/07
záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“
65.	Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2007	RK  669/09/07
66.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje	RK  670/09/07
67.	Krajská pracovní skupina hejtmana Karlovarského kraje pro výběr 		RK  671/09/07
a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí 
2007 – 2013
68.	Kofinancování vodohospodářských akcí Karlovarským krajem			RK  672/09/07
69.	Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium 	RK  673/09/07
Cheb
70.	Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace 		RK  674/09/07
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
71.	Zrušení vnitřního předpisu č. PR 03/2005 – Programy na podporu aktivit 		RK  675/09/07
v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti 
resortu MŠMT na rok 2005
72.	Poskytnutí příspěvku subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje	RK  676/09/07
73.	Partnerství Karlovarského kraje v projektu Modernizace a vybavení školek a škol  RK  677/09/07	Mariánskolázeňska
74.	Změny v údajích rejstříku škol a školských zařízení				RK  678/09/07
75. 	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Střední lesnická škola 		RK  679/09/07
Žlutice – Budova školního polesí a středisko praktické výuky Chlum 
u Novosedel“
- Schválení formy zadávacího řízení
	- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
	- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
	- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
76.	Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup krmných směsí 		RK  680/09/07
pro Školní statek Cheb, od 1.11.2007 do 30.10.2008“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek
77.	a) Výpověď smlouvy o zprostředkování a plné moci udělené společnosti 		RK  681/09/07
    RESPECT, a.s., k vedení a zpracování pojistného zájmu ze dne 21. 1. 2002. 
    Vyhlášení výběrového řízení na nového pojišťovacího makléře.
	b) Grantová schémata SROP – opatření 1.1 – vypovězení smlouvy o poskytnutí 	RK  682/09/07
    grantu
	c) Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 	RK  683/09/07
    Města Ostrov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Ostrov 
    do majetku Karlovarského kraje
d) Záměr modernizace Karlovarské krajské nemocnice a. s.			RK  684/09/07
					


                                   
	  RNDr. Petr Horký, v z.    	                                    Ing. Kamil Řezníček v. r.
hejtmana						ověřovatel
  Karlovarského kraje
A. Volba ověřovatelů zápisu

Rada Karlovarského kraje zvolila tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Luboše Orálka
- 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. 77a)	- Výpověď smlouvy o zprostředkování a plné moci udělené společnosti RESPECT, a.s., 
k vedení a zpracování pojistného zájmu ze dne 21. 1. 2002. Vyhlášení výběrového 
řízení na nového pojišťovacího makléře.
bod č. 77b)	- Grantová schémata SROP – opatření 1.1 – vypovězení smlouvy o poskytnutí grantu
bod č. 77c)	- Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje
bod č. 77d)	- Záměr modernizace Karlovarské krajské nemocnice a. s.

Stažení:
bodu č. 9)	- Pracovní cesta podnikatelů v oblasti cestovního ruchu do Čínské lidové republiky	
bodu č. 34) 	- Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – garáží na st.p.č. 1084 a st.p.č. 1085, k.ú. Stará Role
bodu č. 45) 	- Revokace usnesení č. RK 408/06/06 ze dne 8.6.2006 a č. RK 567/08/06 ze dne 10.8.2006 - Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 1557, včetně budovy č.e. 66 v k.ú. Jáchymov


1. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.9.2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  608/09/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 6.9.2007

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


2. Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Dodatek k dohodám o poskytnutí příspěvku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  609/09/07

- schvaluje dodatek, kterým se upravuje Dohoda o poskytnutí příspěvku v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů mezi Karlovarským krajem a Střední zemědělskou školou Dalovice dle návrhu

- schvaluje uzavření dodatku, kterým se upravuje Dohoda o poskytnutí příspěvku v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů mezi Karlovarským krajem a Střední zemědělskou školou Dalovice 
dle návrhu

Termín kontroly: 8.11.2007

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


3. Informace o pojištění odpovědnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě při zpracování projektové dokumentace na realizaci staveb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  610/09/07

- bere na vědomí informaci o pojištění odpovědnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě

- ukládá odboru investic a grantových schémat a ředitelům příspěvkových organizací využívat pojištění odpovědnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě při zpracování projektové dokumentace na realizaci staveb s rozpočtem 
nad 100 mil. Kč jako povinnou součást kvalifikačních předpokladů uchazečů o veřejné zakázky

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


4. Informace o stavu implementace grantových schémat v rámci SROP a OP RLZ v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  611/09/07

- bere na vědomí informaci o stavu implementace grantových schémat v rámci SROP a OP RLZ  
v Karlovarském kraji  

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


5. Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací haly 
pro splnění Schengenských dohod“ 
-  schválení úpravy technického řešení
-  schválení financování úpravy projektu	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  612/09/07

- schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení úpravu dispozičního a technického řešení projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod“ spočívající ve zvětšení zóny pro odbavené a přilétající cestující přemístěním restaurace

- schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení financování změny projektu z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2007, odboru investic a grantových schémat v celkové výši 4.850.000,- Kč

Termín kontroly: leden 2008

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


6. Projekt Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy 
-  schválení podání žádosti o financování akce do ROP NUTS II Severozápad 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  613/09/07

- bere na vědomí celkový objem stavebních investic ve výši 98,13 mil. Kč včetně DPH pro účely 2. části III. etapy modernizace letiště Karlovy Vary

- ukládá ekonomickému odboru zapracovat investici ve výši 98,13 mil. Kč včetně DPH do rozpočtového výhledu Karlovarského kraje

- ukládá jednateli Letiště Karlovy Vary s.r.o. připravit žádost o financování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ do ROP NUTS II Severozápad 

- schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ do výše 15%, tj. 14,72 mil. Kč po celou dobu jeho realizace

- schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ ve výši 98,13 mil. Kč z prostředků kraje

Termín kontroly: únor 2008

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


7. Schválení dalšího postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“
- schválení studie využití objektu
- schválení podání žádosti o financování akce do ROP NUTS II Severozápad
- schválení záměru úplatného nabytí nemovitosti za cenu znaleckého posudku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  614/09/07

- schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh řešení využití objektu dle studie zpracované firmou MEDIKA projekt Karlovy Vary spol. s r.o. v 08/2007 

- schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení záměr úplatného nabytí objektu č.p. 306 vystavěného na pozemku st. parc. č. 902, včetně pozemku st. parc. č. 902 o výměře 3614 m2, pozemku p. parcela č. 903/02 o výměře 2523 m2, katastrální území a obec Karlovy Vary, se všemi součástmi, příslušenstvím a vybavením, včetně mobiliáře, za cenu dle znaleckého posudku

- zrušuje část usnesení  č. RK 286/04/06 ze dne 7.4.2006 ve znění:
- konstatuje, že se znalostí současného stavu přípravy plánovacích dokumentů pro čerpání pomoci z Evropských strukturálních fondů v plánovacím období EU 2007-2013 je záměr způsobilý pro podporu z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím připravovaného Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje podpořit finančně výstavbu Výstavního, sportovně - kulturního a kongresového centra v Karlových Varech z rozpočtu Karlovarského kraje, až do výše 50% podílu české strany na úhradě nákladů vzniklých při výstavbě Výstavního, sportovně - kulturního a kongresového centra v Karlových Varech nebo jeho částí spolufinancované z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, JUDr. Josefa Pavla jednáním o podrobnostech a způsobu realizace tohoto usnesení
Zbývající část usnesení č. RK 286/04/06 ze dne 07.04.2006 zůstává beze změny.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 99/04/06 ze dne 20.4.2006 ve znění:
- souhlasí s finanční podporou výstavby Výstavního, sportovně - kulturního a kongresového centra v Karlových Varech z rozpočtu Karlovarského kraje, až do výše 50% podílu české strany na úhradě nákladů vzniklých při výstavbě Výstavního, sportovně - kulturního a kongresového centra v Karlových Varech (nebo jeho částí) spolufinancované z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, maximálně však do výše 100 mil. Kč 
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, JUDr. Josefa Pavla jednáním o podrobnostech a       způsobu realizace tohoto usnesení
Zbývající část usnesení č. ZK 99/04/06 ze dne 20.4.2006 zůstává beze změny.

Termín kontroly: leden 2008

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


8. Schválení dalšího postupu při podání žádostí o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  615/09/07

- schvaluje seznam akcí k podání žádostí o financování v rámci Operačního programu Životní prostředí dle příloh důvodové zprávy

- schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení podání žádostí o financování u akcí dle přílohy č. 1 až 3 důvodové zprávy v rámci Operačního programu Životní prostředí 

- schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení vydat příslib finančního krytí povinného podílu spolufinancování akcí v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 4 důvodové zprávy

Termín kontroly:  6.12.2007

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


9. Pracovní cesta podnikatelů v oblasti cestovního ruchu do Čínské lidové republiky

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.



10. Nedodržení termínu závěrečného vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů“ – město Cheb a město Ostrov

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  616/09/07

- bere na vědomí informaci o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení neuplatňovat sankce za porušení Smlouvy o poskytnutí dotace vůči Městu Ostrov

- souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. 140/2007 ze dne 19.4.2007 uzavřené mezi Karlovarským krajem a Městem Cheb

- doporučuje dodatek č. 1 Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Termín kontroly:  18.10.2007

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


11. Smlouva o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarské kraje“ (KOPaS ÚAP KK)

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  617/09/07

- souhlasí se smlouvou o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje – KOPaS ÚAP KK“

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje smlouvu o spolupráci a realizaci projektu ke schválení

- doporučuje uložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje pověření vedoucího odboru regionálního rozvoje a vedoucího odboru informatiky KÚKK zajištěním všech potřebných úkonů vyplývajících ze smlouvy 
o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů 
na území Karlovarského kraje“ a vedoucí k realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“ 

Termín kontroly:  18.10.2007

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


12. Návrh na udělení dotací pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – II. kolo

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  618/09/07

- souhlasí s uvedeným návrhem rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje v roce 2007 – II. kolo 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované rozdělení dotací ke schválení 

č
Obec/Město
Pořizovaná dokumentace
DOTACE v II. kole celkem (tis. Kč)
1
Abertamy
návrh ÚP*

121,440
2
Andělská Hora
Změna č. 1 ÚPN SÚ** – návrh
50,000
3
Dalovice
zadání ÚP
39,000
4
Františkovy Lázně
návrh ÚP
0,000
5
Hory
digitalizace
0,000
6
Jáchymov
návrh ÚP
10,000
7
Krajková
návrh ÚP
150,000
8
Krásno
úprava návrhu ÚP
0,000
9
Lomnice
digitalizace, průzkumy a rozbory
0,000
10
Merklín
zadání ÚP
54,800
11
Nové Sedlo
změna ÚPN SÚ
0,000
12
Pernink
digitalizace, průzkumy a rozbory
0,000
13
Podhradí
úprava návrhu ÚP
28,560
14
Šindelová
průzkumy a rozbory
95,440
 
Celkem
 
549,240

* ÚP – územní plán
** ÚPN SÚ – územní plán sídelního útvaru

- souhlasí s předloženými dodatky č. 1 smluv pro obce, kterým již byla poskytnuta dotace v I. kole 
ze stejného dotačního titulu – Abertamy, Jáchymov, Merklín, Podhradí, Šindelová a Jáchymov 
dle návrhu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje navrhované dodatky č. 1 smluv ke schválení 

Termín kontroly: 18.10.2007

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


13. Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ – schválení návrhu smlouvy o poskytnutí grantu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  619/09/07

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí grantu k projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“

- rozhodla jmenovat Martinu Fučíkovou, oddělení regionálního rozvoje, vedoucí projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ a Ing. arch. Jaromíra Musila vedoucí kontaktní osobou tohoto projektu 

- ruší usnesení č. RK 173/03/07 o vydání závazného příslibu k zajištění finančního krytí projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ v celkové výši 200 000,- Kč, tj. 5 % celkových nákladů projektu

- schvaluje  vydání závazného příslibu k zajištění předfinancování projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ v celkové výši 14 000 EUR, tj. 20 % celkových nákladů projektu, které Karlovarský kraj obdrží 
po předložení závěrečného vyúčtování projektu a podání závěrečné zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje zrušit usnesení č. ZK 84/04/07 o vydání závazného příslibu k zajištění finančního krytí projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit vydání závazného příslibu k předfinancování projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ v celkové výši 14 000 EUR, tj. 20 % celkových nákladů projektu, které Karlovarský kraj obdrží po předložení závěrečného vyúčtování projektu a podání závěrečné zprávy

Termín kontroly: 8.11.2007

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


14. Program obnovy venkova pro rok 2007 - změna v realizované akci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  620/09/07

- souhlasí s dodatkem ke smlouvě č. D 475/2007

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení změnu charakteru poskytnutého příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Svazku obcí Kamenné vrchy na příspěvek investiční a dodatek ke smlouvě  o poskytnutí příspěvku č. D 475/2007
	
Termín kontroly:  8.11.2007 

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


15. Odměna ředitele příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace - 1. pololetí 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  621/09/07

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

Termín kontroly: 18.10.2007 

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



16. Informace o projektu Partnerství pro budoucnost 1 a 2

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  622/09/07

- bere na vědomí informaci o realizaci projektu Partnerství pro budoucnost a o vydání Rozhodnutí 
o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu Partnerství pro budoucnost

- souhlasí s 

- předloženým návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřené mezi Karlovarským krajem a Agenturou domácí péče LADARA o.p.s.
- předloženým návrhem Dohody o předání a převzetí práv a povinností ze Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem, Agenturou domácí péče LADARA o.p.s. a Farní charitou Karlovy Vary  

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

- předložený návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřené mezi Karlovarským krajem a Agenturou domácí péče LADARA o.p.s.
- předložený návrh Dohody o předání a převzetí práv a povinností ze Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem, Agenturou domácí péče LADARA o.p.s. a Farní charitou Karlovy Vary  

Termín kontroly: 22.11.2007

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


17. Změna „Seznamu linek a spojů zařazených do základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007“ s platností od 1.10.2007	

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  623/09/07

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit změnu rozsahu základní dopravní obslužnosti na regionální dráze č. 145 Sokolov – Kraslice pro období od  1.1.2007 do 31.12. 2010  
s maximální výší prokazatelné ztráty za rok 2007 celkem ve výši 23.189.328,- Kč (slovy: dvacettřimiliónystoosmdesátdevěttisíctřistadvacetosmkorunčeských) a pro období od 1.1.2008 do 31.12.2010 s maximální výší roční prokazatelné ztráty celkem 26.840.981,- Kč (slovy: dvacetšestmiliónůosmsetčtyřicettisícdevětsetosmdesátjednakorunčeských), která se může meziročně navyšovat  maximálně o hodnotu inflace oficiálně zveřejněnou Českým statistickým úřadem, a to dle podmínek platné smlouvy s tím, že případné meziroční navýšení objemu smluvních kilometrů o více než 10% bude vždy podmíněno schválením takovéto změny zastupitelstvem kraje

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, aby Radě Karlovarského kraje uložila zajistit všechny právní úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. 204/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje ze dne 18.12.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.5.2007, kterým se mění rozsah základní dopravní obslužnosti na regionální dráze č. 145 Sokolov – Kraslice 
pro období od 1.1.2007 do 31.12.2010

Termín kontroly: 6.12.2007

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


18. Provozní plán KSÚS KK, p. o. na rok 2007 – změna č. 3

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  624/09/07

- bere na vědomí zvýšení zdrojů v investičním fondu KSÚS KK, p.o. na rok 2007 z částky 434 038 tis. Kč na částku 443 125 tis. Kč, tj. o částku 9 087 tis. Kč, přičemž se zvyšují ostatní zdroje z částky 917 tis. Kč na částku 1 224 tis. Kč, tj. o 307 tis Kč (spolufinancování obcí – 128 tis. Kč, prodej investičního majetku – osobních automobilů – 179 tis. Kč), zvyšuje se tvorba z odpisů majetku z částky 63 800 tis. Kč na částku 69 500 tis. Kč, tj. o 5 700 tis. Kč, zvyšuje se dotace (investiční příspěvek) z rozpočtu Karlovarského kraje z částky 60 000 tis. Kč na částku 63 080 tis. Kč, tj. o 3 080 tis. Kč,
 
- schvaluje změny v použití investičního fondu
zvyšují se zdroje na strojní investice z částky 1 000 tis. Kč na částku 1 519 tis. Kč,         tj. o 519 tis. Kč,
snižují se zdroje na ostatní investice z částky 500 tis. Kč na částku 160 tis. Kč, tj. 
o 340 tis. Kč
zvyšují se zdroje na údržbu silniční sítě z částky 46 103 tis. Kč na částku 51 803 tis. Kč, tj. o 5 700 tis. Kč,
zvyšují se zdroje na investice do silniční sítě z částky 204 853 tis. Kč na částku 
208 861 tis. Kč, tj. o  4 008 tis. Kč,
snižuje se rezerva z částky 2 484 tis. Kč na částku 1 684 tis. Kč, tj. o 800 tis. Kč. 

- schvaluje tyto změny v čerpání neinvestičních finančních prostředků
-    zvýšení výnosů z investičního fondu z částky 46 103 tis. Kč  na částku 51 803 tis. Kč, tj. o 5 700 tis. Kč
-    zvýšení nákladů na odpisy silničního majetku z částky 62 100 tis. Kč na částku 67 800 tis. Kč, tj. o 5 700 tis. Kč

- ukládá řediteli ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. zapracovat změny do Provozního plánu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. na rok 2007 

Termín kontroly:   4.10.2007

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


19. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  625/09/07

- souhlasí se záměrem zajistit finanční krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce formou úvěrové smlouvy, kterou uzavře příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje souhlasit s tímto záměrem

- schvaluje zadání veřejné zakázky „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce“ formou otevřeného řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to po odsouhlasení záměru Zastupitelstvem Karlovarského kraje

- schvaluje jako jediné kritérium pro zadání této veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu 

- jmenuje tyto členy hodnotící komise a jejich náhradníky:

1. člen: Ing. Jiří Červenka			1. náhradník: Ing. Karel Jakobec
2. člen: Ing. Radomil Gold			2. náhradník: René Bolvari
3. člen: RNDr. Petr Horký     		3. náhradník: Ing. Václav Hanzl
4. člen: Ing. Josef Malý			4. náhradník: Josef Murčo
5. člen: Ing. Dagmar Divišová		5. náhradník: Ing. Petr Klíček
6. člen: Vlasta Kupská			6. náhradník: Drahoslava Kämpfová
7. člen: Ing. Petr Šťovíček			7. náhradník: Irena Kroftová

Termín kontroly: 6.12.2007

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


20. Přeshraniční silniční spojení v Karlovarském kraji v souvislosti s plánovaným přistoupením České republiky k Schengenským dohodám

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  626/09/07

- souhlasí s předloženým záměrem řešení přeshraničních silničních spojení v Karlovarském kraji v souvislosti s plánovaným přistoupením České republiky k Schengenským dohodám a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje záměr schválit

Termín kontroly: 8.11.2007

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


21. Schválení zřízení věcných břemen v rámci přípravy staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  627/09/07

- schvaluje zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1965 v k.ú. Dolní Chodov formou uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi ZČP Net, s.r.o., Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 (jako budoucí oprávněný na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje  jako budoucí povinný na straně druhé) za cenu jednorázové úhrady ve výši 500,- Kč (bez DPH)

- schvaluje zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 3514/1 v k.ú. Aš formou uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi ZČP Net, s.r.o., Ed. Beneše 2439/70 – 2438/72, 304 77 Plzeň, IČ: 26412527 (jako budoucí oprávněný na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako budoucí povinný na straně druhé) za cenu jednorázové úhrady ve výši 500,- Kč (bez DPH)

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 6.12.2007

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


22. Schválení realizace akce „III/00630 silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“ v rámci tzv. 1. projektu Regionálního operačního programu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  628/09/07

- souhlasí se záměrem realizace akce „III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“ v rámci tzv. 1. projektu Regionálního operačního programu za předpokladu spolufinancování národního podílu akce Městem Sokolov, Obcí Královské Poříčí a společností Hexion Specialty Chemicals, a.s., dle předloženého návrhu a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje tento záměr schválit

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., realizovat všechny nutné kroky k realizaci akce „III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“ v rámci tzv. 1. projektu Regionálního operačního programu dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 6.12.2007

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


23. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření podnájemních smluv

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  629/09/07

- souhlasí s uzavřením předložených podnájemních smluv mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o. a společnostmi Aqua Marina service s.r.o., MAXART Trade, a.s. a Leteckým akrobatickým centrem Karlovy Vary

Termín kontroly: 18.10.2007

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


24. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - Finanční plán, plán investic, plán oprav a údržby na rok 2007 - změna č. 1

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  630/09/07

- schvaluje změnu č. 1 Finančního plánu, plánu investic a plánu oprav a údržby společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. na rok 2007 dle předloženého návrhu 

Termín kontroly:  6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.



25. Prognóza počtu přepravených osob na letišti Karlovy Vary s výhledem do roku 2025 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  631/09/07

- bere na vědomí předloženou Prognózu počtu přepravených osob na letišti Karlovy Vary s výhledem 
do roku 2025 

Termín kontroly:  6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.


26. Rozpočtové změny

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  632/09/07

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 197/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 192.832,27 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 (seznam příjemců je uveden v důvodové zprávě).           

Rozpočtovou změnu č. 198/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 200.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii 4-Galerii fotografie v Chebu. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Celoroční výstavní program 2007“ z programu Kulturní aktivity.

Rozpočtovou změnu č. 199/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 60.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva kultury České republiky pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Galerii umění Karlovy Vary. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektu „Antonín Střížek: Filmové markýzy“ z programu Kulturní aktivity.

Rozpočtovou změnu č. 200/2007
- snížení  financování z Fondu budoucnosti ve výši 21.208,95 Kč. Finanční prostředky ve formě příspěvků byly určeny k zajištění výdajů odboru investic a grantových schémat na akce v rámci  grantového schématu opatření 1.1 SROP - Podpora podnikání ve vybraných  regionech. Při konečném vyúčtování došlo u některých konečných uživatelů ke snížení uznatelných nákladů, a tím i ke snížení podílů spolufinancování ze strany Karlovarského kraje, akce byly narozpočtovány v původních částkách, ve skutečnosti však došlo ke snížení vyposlaných příspěvků. Rozpis je uveden v důvodové zprávě.

Rozpočtovou změnu č. 201/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Chebu celkem ve výši 22.400,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory Spáleniště v Chebu na úhradu mzdových nákladů na základě uzavřené smlouvy

Rozpočtovou změnu č. 202/2007 
- navýšení  příjmů  a  výdajů Karlovarského kraje o částku 6.686.640,-- Kč zapojením příjmů – vrácené daně z příjmů právnických osob za rok 2006 do rozpočtu ekonomického odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje, odkud tato daň byla v červnu 2007 uhrazena

Rozpočtovou změnu č. 203/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  875.000,--Kč.  Jedná se o zapojení příjmu z prodeje nemovitého majetku z důvodu úhrady daně z převodu nemovitostí, silniční daně, výdajů 
na znalecké posudky, geometrické plány a na nákup skladových objektů v k.ú. Hradiště u Chebu 
pro Školní statek Cheb.

Rozpočtovou změnu č. 204/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje v částce ± 777.990,-- Kč. Jedná se změnu charakteru neinvestičních prostředků na investiční v rámci tohoto odboru. Finanční prostředky jsou určeny  k zajištění výdajů na projektovou přípravu části 3. úseku Integrovaného projektu Cyklostezka Ohře.

Rozpočtovou změnu č. 205/2007 
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 7.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace od Úřadu práce v Litoměřicích pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologickou poradnu v Chebu na zřízení společensky účelného pracovního místa

Rozpočtovou změnu č. 206/2007
- přesun rozpočtových prostředků v rámci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v  částce ± 400.000,-- Kč. Dále zapojení  financování z Fondu řízení likvidity ve výši 85.000,-- Kč. Finanční prostředky v celkové výši 485.000,- Kč jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory v Hranicích  na akci: Rekonstrukce objektu – sklady + garáže 

Rozpočtovou změnu č. 207/2007 
- přesun rozpočtových prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši ± 240.000,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 1. české gymnázium Karlovy Vary na nákup sanitárních doplňků neinvestiční povahy v souvislosti s rekonstrukcí sociálního zařízení.

- bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení

Rozpočtovou změnu č.  208/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 347.367,-- 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“

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 209/2007
 - přesun rozpočtových prostředků v celkové výši ± 100.000,-- Kč z odboru kancelář ředitele úřadu 
do odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje na nákup ostatních služeb určených k úhradě neuznatelných nákladů projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ v rámci programu Leonardo da Vinci

Rozpočtovou změnu č.  210/2007 
- snížení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 8.384,-- Kč z titulu vrácení  neinvestiční účelové dotace  Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky byly určeny na zajištění dotačního programu „Podpora romských žáků středních škol na období leden – červen 2007“. Jedná se o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků, které byly poskytnuty škole zřizované  městem Aš  a  školám zřizovaným Karlovarským krajem (rozpis jednotlivých škol je uveden v důvodové zprávě). 

Termín kontroly: 4.10.2007

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


27. 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  633/09/07

- 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:  18.10.2007 

Zodpovídá:  Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky


28. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  634/09/07

- souhlasí s prominutím promlčených a nedobytných pohledávek uvedených příspěvkových organizací Karlovarského kraje za podmínky, že jejich prominutí neovlivní plánovaný výsledek hospodaření za rok 2007:

	příspěvkové organizaci Krajský dětský domov pro děti do 3 let Aš

- pohledávky ve výši 137.098,20 Kč

	příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku

- pohledávky ve výši 902.783,- Kč

	příspěvkové organizaci Domov pro seniory v Chebu

- pohledávku ve výši 1.791,- Kč

	příspěvkové organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

- pohledávky ve výši  22.972,- Kč

	příspěvkové organizaci Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově

- pohledávky ve výši  14.448,- Kč

	příspěvkové organizaci Dětský domov a školní jídelna Mariánské Lázně

- pohledávky ve výši 284.893,- Kč

	příspěvkové organizaci Dětský domov a školní jídelna Cheb

- pohledávky ve výši 83.501,- Kč

	příspěvkové organizaci Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov

- pohledávky ve výši 166.199,- Kč

	příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

- pohledávky ve výši 1.282.455,55 Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prominutí pohledávky ve výši 
1.150.000,- Kč příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a dvou pohledávek v celkové výši 730.150,- Kč příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


29. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního pro příspěvkovou organizaci Galerie výtvarného umění v Chebu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  635/09/07

- schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Chebu ve výši 260.648,- Kč na zakoupení 5-ti stojanových a 
2 pultových výstavních vitrín

Zodpovídá: PhDr. Jiří Vykoukal, ředitel příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Chebu


30. Výsledky hospodaření a uzavření účetních výkazů sloučené příspěvkové organizace Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště hudebních nástrojů, Kraslice, Kpt. Jaroše 1843

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  636/09/07

- schvaluje
A)
výsledek hospodaření k 30.6.2007 ve výši   181.199,86 Kč
	úhrn aktiv k 30.6.2007 ve výši  	       15.721.508,48 Kč

	úhrn pasiv k 30.6.2007 ve výši 	       15.721.508,48 Kč


příspěvkové organizace Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště hudebních nástrojů, Kraslice, Kpt. Jaroše 1843


B)	předávací protokol mezi příspěvkovou organizací Střední průmyslovou školou a Středním    odborným učilištěm hudebních  nástrojů, Kraslice, Kpt. Jaroše 1843 (předávající) a Střední školou živnostenskou, Sokolov, Žákovská 716 (nabyvatel)

C)	příděl výsledku hospodaření příspěvkové organizace Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště hudebních nástrojů, Kraslice, ve výši 181.199,86 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace Střední školy živnostenské, Sokolov 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru




31. Návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.9.2007 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  637/09/07

- schvaluje návrh programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.9.2007:

  A.   Volba návrhové komise
B.   Volba ověřovatelů zápisu
C.   Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 20.9.2007
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 20.9.2007	
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
5.	Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“
-    schválení podání žádosti o financování akce do ROP NUTS II Severozápad
6.	Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod“
-    schválení úpravy technického řešení
-    schválení financování úpravy projektu
7.	Schválení dalšího postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“
-    schválení studie využití objektu
-    schválení podání žádosti o financování akce do ROP NUTS II Severozápad
-    schválení záměru úplatného nabytí nemovitosti za cenu znaleckého posudku
8.	Schválení dalšího postupu při podání žádostí o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí
9.	Grantová schémata SROP – opatření 1.1 – vypovězení smlouvy o poskytnutí grantu
10.	Program obnovy venkova pro rok 2007 - změna v realizované akci
11.	Informace o projektu Partnerství pro budoucnost 1 a 2
12.	Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“
13.	Nedodržení termínu závěrečného vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů“ – město Cheb a město Ostrov
14. 	Smlouva o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarské kraje“ (KOPaS ÚAP KK)
15.	Návrh na udělení dotací pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – II. kolo
16.	Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti na regionální dráze č. 145 Sokolov - Kraslice (bude předloženo dodatečně)
17.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
18.	Přeshraniční silniční spojení v Karlovarském kraji v souvislosti s plánovaným přistoupením České republiky k Schengenským dohodám
19.	Schválení realizace akce „III/00630 silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“ v rámci tzv. 1. projektu Regionálního operačního programu
20. 	Rozpočtové změny
21. 	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007
22.	Informace o dotacích ve školství za období leden až srpen 2007
23.	Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje
24. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 989 v k.ú. Tatrovice
25. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely včetně stavby komunikace v k.ú. Cheb, Střížov u Chebu a Slatina u Františkových Lázní
26.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Cheb a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Cheb do majetku Karlovarského kraje
27. 	Bezúplatný  převod  nemovitostí  v  majetku Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně  a  bezúplatné  nabytí  nemovitostí  v  majetku  Města  Mariánské  Lázně  do  majetku Karlovarského kraje
28. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje
29. 	Bezúplatný  převod  nemovitostí  v  majetku  Karlovarského  kraje – pozemkové parcely v k.ú. Úšovice
30. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 3130/1 a 3179/1 v k.ú. Nejdek
31. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové parcely č. 1031/1  v  k.ú. Rudolec u Březové
32. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové parcely č. 2552  v  k.ú. Dolní Chodov
33. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 31 včetně stavební parcely č. 2/1 v k.ú. Abertamy
34. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 568/2 a část stavební parcely č. 2913, vše v k.ú. Cheb
35. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 258/20 v k.ú. Hradiště u Chebu
36. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 4455/1 v k.ú. Žlutice
37. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 15 v k.ú. Hartoušov
38. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 19/11 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
39. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 3198 v k.ú. Sokolov
40. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - budova č.p. 1 na st.p.č. 10, část st.p.č. 10 a p.p.č. 85,  k.ú. Dolní Dvory (bude předloženo dodatečně)
41.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 178 v k.ú. Karlovy Vary
42. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1083/19 v  k.ú. Drahovice
43. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2306/1 v k.ú. Aš
44. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 716 včetně stavební parcely č. 801 v k.ú. Ostrov nad Ohří
45. 	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 1854 včetně souvisejících pozemků, vše v k.ú. Cheb
46. 	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - část stavby silnice č. I/13, včetně  pozemků, mostu ev. č. 13-008, součástí a příslušenství, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří a Kfely u Ostrova
47. 	Bezúplatné  nabytí  nemovitostí  do vlastnictví Karlovarského kraje - část stavby silnice č. I/21, včetně pozemků, součástí, příslušenství a stavebních objektů v k.ú. Velká Hleďsebe a Drmoul
48. 	Revokace části usnesení č. ZK 42/03/06 ze dne 9.3.2006 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 322/1 v k.ú. Šabina
49.	Závazný příslib o zajištění finančního krytí projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2008“
50.	Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji 2007 - 2013
51.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2007 - III., IV. a V. etapa
52.	Přerozdělení vráceného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007
53.	Zproštění závazku o.s. Res vitae
54.	Spolufinancování akce „Domov pro seniory v Kynšperku nad Ohří, rekonstrukce pavilonu B“
55.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Horské službě ČR, o.p.s., oblast Krušné hory
56.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
57.	Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2007 a příspěvky školám a obcím k podpoře třídění odpadů
58.	Kofinancování vodohospodářských akcí Karlovarským krajem
59.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2007 – ZO ČSOP 23/2 Berkut Teplá
60.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007
61.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
62.	Sloučení příspěvkových organizací Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26 a Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
63.	Zrušení příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně
64. 	Různé

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


32. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/13, včetně pozemků, mostu ev. č. 13-008, součástí a příslušenství, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří a Kfely u Ostrova

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  638/09/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2502/22 o výměře 1.756 m2, č. 2894/66 o výměře 4.563 m2,  č. 2631/22 o výměře 636 m2, 
č. 2631/25 o výměře 1.949 m2, č. 2631/53 o výměře 225 m2,  č. 2631/35 o výměře  987 m2, č. 2631/40 
o výměře 53 m2, č. 2632/1 o výměře 1.163 m2, č. 2894/63 o výměře 773 m2, č. 2894/64 o výměře 
7.003 m2, č. 2896/1 o výměře 1.491 m2, č. 2896/8 o výměře 902 m2, č. 2896/9 o výměře 2.494 m2,               č. 2896/11 o výměře 2.370 m2, č. 2896/12 o výměře 132 m2, č. 2897/16 o výměře 1.099 m2, č. 2897/17 
o výměře 1.491 m2, č. 2897/41 o výměře 3.422 m2, č. 2897/42 o výměře 222 m2, č. 2897/45 o výměře 5.170 m2 a  č. 2897/46 o výměře 3.784 m2, vše včetně stavby silnice, mostu ev.č. 13-008, součástí a příslušenství v k.ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov a pozemkové parcely č. 360/12 o výměře 300 m2, včetně stavby silnice, součástí a příslušenství v k.ú. Kfely u Ostrova a obci Ostrov, formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle, 
IČ 65993390, zastoupeným Ing. Alfredem Brunclíkem, generálním ředitelem (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic  Karlovarského kraje, p.o. realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.12.2007

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




33. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - část stavby silnice č. I/21, včetně pozemků, součástí, příslušenství a stavebních objektů v k.ú. Velká Hleďsebe a Drmoul

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  639/09/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 595/1 o výměře 13.192 m2, části pozemkové parcely č. 602/6 o výměře cca 9.519 m2, vše v k.ú. a obci Velká Hleďsebe a části pozemkové parcely č. 1257/13 o výměře cca 3.925 m2, v k.ú. a obci Drmoul, vše včetně stavby silnice, součástí, příslušenství a stavebních objektů  SO 140, SO 141, SO 143, SO 150, SO 301 a SO 701, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu výše uvedených nemovitostí, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, (jako budoucí dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje. Darovací smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic  Karlovarského kraje, p.o. realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.12.2007

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


34. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – garáží na st.p.č. 1084 a st.p.č. 1085, k.ú. Stará Role

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


35. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1172/1 v k.ú. Suchá u Nejdku

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  640/09/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 1172/1 o výměře 16 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 238-4/2006 z původní pozemkové parcely č. 1172/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1172/4, vše v k.ú. a obci Suchá u Nejdku, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem  Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 70994234, zastoupenou Ing. Václavem Šťastným, zaměstnancem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ředitelem Stavební správy Plzeň (jako kupující na straně druhé), za cenu 62,50Kč/m2, tj. 1.000,- Kč + 1.900,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 2.900,- Kč, za předpokladu, 
že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 8.10.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.12.2007

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


36. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 473/1 v k.ú. Krapice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  641/09/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 473/1 o výměře 25 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 125-382/2004 z původní pozemkové parcely č. 473/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 473/2 v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Ladislavem a Jiřinou Příplatovými, trvale bytem Krapice 29, PSČ 350 01 Františkovy Lázně (jako kupující na straně druhé), za cenu 60,-Kč/m2, tj. 1.500,- Kč + 1.462,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 2.962,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 8.10.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Příplatových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.12.2007

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


37. Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 6768/1 v k.ú. Kraslice

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  642/09/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat část pozemkové parcely č. 6768/1 o výměře 14 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1724-42/2007 z původní pozemkové parcely č. 6768/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 6768/10 v k.ú. a obci Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Romanem a Alenou Knižkovými, trvale bytem Svatavská cesta 1606, PSČ 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za cenu 102,85Kč/m2, tj. 1.440,- Kč + 1.800,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.240,- Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat tuto část pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 8.10.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Knižkových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej nemovitosti

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 6.12.2007

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


38. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1854 včetně pozemků 
parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, vše v k.ú. Cheb 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  643/09/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej budovy léčebny dlouhodobě nemocných č.p. 1854 na st.p.č. 1810, vč. st.p.č. 1810 o výměře 1573 m2 , budovy bez čp/če na st.p.č. 6455, vč. st.p.č. 6455 o výměře 163 m2, budovy bez čp/če na st.p.č. 6457, vč. st.p.č. 6457 
o výměře 33 m2, části st.p.č. 2913 o výměře 696 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 
3610-83/2007 z původní stavební parcely č. 2913 a označena stejným parcelním číslem jako st.p.č. 2913, st.p.č. 6456 o výměře 30 m2, části p.p.č. 568/2 o výměře 11.126 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní p.p.č. 568/2 a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 568/2, včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a paní MUDr. RNDr. Milenou Škábovou, se sídlem Goethova 1358/25, 350 02  Cheb, IČ 12282413 (jako kupující na straně druhé), za cenu 34.000.000,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku paní MUDr. RNDr. Mileny Škábové

Termín kontroly: 18.10.2007

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


39. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. 801, včetně budovy č.p. 716 v k.ú. Ostrov nad Ohří

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  644/09/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej stavební parcely č. 801 o výměře 470 m2, včetně budovy s č.p. 716 umístěné na stavební parcele č. 801 v k.ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov, okres Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov (jako prodávající na straně jedné), a manželi Pavlem a Marií Rentkovými, trvale bytem Ostrov, Družební 1281/19, PSČ 363 01 Ostrov (jako kupující na straně druhé), za cenu 6.000.000,- Kč + 12.043,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 6.012.543,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Rentkových

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední průmyslové školy Ostrov realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  18.10.2007

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel Střední průmyslové školy Ostrov


40. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1543 na st.p.č. 1684, vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Aš 

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  645/09/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví kraje :

	budovu č.p. 1543 na st.p.č. 1684, vč. st.p.č. 1684 o výměře 931 m2
	část pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2853-130/07 
ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena stejným parcelním číslem 2306/1 o výměře 3542 m2  
	část pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2853-130/07 
ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2306/6 o výměře 701 m2
	část pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2853-130/07 
ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2306/7 o výměře 211 m2, s tím ,že na této parcele bude zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch vlastníků stavební parcely č. 4196 a současně bude řešeno i užívání kanalizace, vodovodní přípojky či přívodu elektrické energie

vše v k.ú. Aš, formou obálkové metody.  

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení prodej části pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2853-130/07 ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2306/5 o výměře 1342 m2, vše v k.ú. Aš, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou Aš, se sídlem Hlavní 106, 352 01 Aš, IČ 47723416 (jako prodávající na straně jedné) a panem Jiřím Podobajlem, trvale bytem Arbesova 14, 352 01 Aš, panem Rostislavem Schwalbem, trvale bytem Chebská 928/167, 352 01 Aš, panem Radislavem Schwalbem, trvale bytem Chebská 928/167, 352 01  Aš (jako kupující na straně druhé), za cenu 51.500,-- Kč + 9.639,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 61.639,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Jiřího Podobajla, pana Rostislava Schwalba a pana Radislava Schwalba

Termín kontroly: 18.10.2007

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


41. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Aš a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Aš do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  646/09/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 3571/1 označené dle geometrického plánu č. 2680-122/05 jako díl „q2“ o výměře 32 m2, díl „n2“ o výměře 16 m2, díl „j2+m2+p2+s2“ o výměře 32 m2, díl „k2“ o výměře 40 m2, díl „i2“ o výměře 49 m2, díl „c3“ o výměře 53 m2, díl „y3“o výměře 30 m2, díl „e3+b3+w2“ o výměře 29 m2, díl „v“ o výměře 24 m2, díl „r“ 
o výměře 24 m2, díl „f3“ o výměře 75 m2, díl „k“ o výměře 7 m2, díl „g“ o výměře 20 m2, díl „d“ 
o výměře 34 m2, díl „p+v2+u+x“ o výměře 156 m2, díl „f+b+ch+l+n“ o výměře 44 m2 a část nově označenou jako pozemková parcela č. 3986 o výměře 35 m2, části pozemkové parcely č. 3571/7 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „z1“ o výměře 6 m2, díl „y1“ o výměře 38 m2 a část pozemkové parcely č. 2137/5 označenou jako díl „e2“ o výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Aš, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel na své úřední desce, tj. do 8.10.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Aš

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 3571/4 označených dle geometrického plánu č. 2680-122/05 jako díl „i1+h2“
 o výměře 190 m2, díl „a3“ o výměře 38 m2, části pozemkové parcely č. 3571/15 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „i+m+o+t+a1“ o výměře 76 m2, části pozemkové parcely č. 3571/13 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „v1“ o výměře 64 m2 a části stavební parcely 
č. 382/3 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „u1“ o výměře 36 m2, vše v k.ú. a obci Aš,  formou darovací smlouvy mezi Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Aš 
do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  6.12.2007

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


42. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v  k.ú. Dolní Dvory

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  647/09/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést pozemkové parcely č. 294/4 o výměře 230 m2, č. 294/5 o výměře 313 m2, č. 294/6 o výměře 6 m2, č. 294/7 o výměře 393 m2, č. 294/8 o výměře 161 m2, č. 294/9 o výměře 342 m2, č. 294/10 o výměře 229 m2 a č. 294/11 o výměře 1.047 m2,  vše v k.ú. Dolní Dvory a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 25 39 79, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že 
do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 8.10.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  6.12.2007

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


43. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nová Role do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  648/09/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 1545/3 označené dle geometrického plánu č. 724-123/2005 jako díl „a+b+c“ o výměře 140 m2 a dle geometrického plánu č. 787-200/2006 jako díl „a“ o výměře 357 m2, v k.ú. a obci Nová Role, část pozemkové parcely č. 984/1 označené dle geometrického plánu č. 375-155/2006 jako díl „c“ o výměře 156 m2, v k.ú. Mezirolí a obci Nová Role a část pozemkové parcely č. 656/1 označené dle geometrického plánu č. 77-201/2006 jako díl „h+j“ o výměře 14 m2, v k.ú. Jimlíkov a obci Nová Role, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Nová Role, se sídlem Chodovská 236, PSČ 362 25 Nová Role, 
IČ 00254819, zastoupeným starostou města panem Václavem Heřmanem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkových parcel na své úřední desce, tj. do 8.10.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 67/9 označené dle geometrického plánu č. 77-2001/2006 jako díl „f“ o výměře 24 m2 a části pozemkové parcely č. 662/1 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „i“ o výměře 0 m2, vše v k.ú. Jimlíkov a obci Nová Role, formou darovací smlouvy mezi Městem Nová Role, 
se sídlem Chodovská 236, PSČ  362 25 Nová Role, IČ 00254819, zastoupeným starostou města panem Václavem Heřmanem (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Nová Role do vlastnictví Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřit jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  6.12.2007

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


44. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové parcely č. 322/1 v k.ú. Šabina

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  649/09/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést části pozemkové parcely č. 322/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 279-5642/2006 z původní pozemkové parcely č. 322/1 a označeny jako její díl „f“ o výměře 73 m2, díl „n“ o výměře 1 m2, díl „m“ o výměře 26 m2, díl „g“ o výměře 6 m2, díl „b+c+d“ o výměře 33 m2,  a část označenou novým parcelním číslem jako 322/18 o výměře 106 m2, vše v k.ú. a obci Šabina, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Šabina, se sídlem Šabina č.p. 80, PSČ 356 01, IČ 00573159, zastoupenou starostou obce panem Pavlem Peškem (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené části pozemkové parcely na své úřední desce, tj. do 8.10.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Šabina

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení bezúplatný převod nemovitostí

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  6.12.2007

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


45. Revokace usnesení č. RK 408/06/06 ze dne 8.6.2006 a č. RK 567/08/06 ze dne 10.8.2006 - Záměr kraje prodat nemovitost v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 1557, včetně budovy č.e. 66 v k.ú. Jáchymov

Rada Karlovarského kraje stáhla bod z programu jednání.


46. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Letišti Karlovy Vary s.r.o.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  650/09/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, docházkový systém INTAGRAL, který 
je ve správě příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku Letišti Karlovy Vary s.r.o., formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku uzavřít s Letištěm Karlovy Vary s.r.o. darovací smlouvu

Termín kontroly:   18.10.2007

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



47. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  651/09/07

- souhlasí s úplnou likvidací movitého majetku specifikovaného v předloženém návrhu

- schvaluje dodatečnou likvidací movitého majetku dle žádosti Ing. Záviše Kulíka, ředitele Střední průmyslové školy Ostrov

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací – Hotelová škola Mariánské Lázně, Ing. Jiřímu Chumovi; Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola Karlovy Vary, 
Ing. Haně Motyčkové; Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary, Ing. Jiřímu Rezkovi; Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, MUDr. Ivu Tukinskému zajistit provedení úplné fyzické ekologické likvidace movitého majetku uvedeného v předloženém návrhu

Termín kontroly:  22.11.2007

Zodpovídají: Ing. Jiří Chum; Ing. Hana Motyčková; Ing. Jiří Rezek; MUDr. Ivo Tukinski


48. Souhlas s pokácením dřevin na pozemkové parcele č. 2168/1, k.ú. Aš – Krajský dětský domov pro děti do 3 let Aš, Vladivostocká ul.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  652/09/07

- souhlasí s pokácením 4 ks jehličnatých stromů – na pozemkové parcele č. 2168/1 v k.ú. Aš rostoucích v zahradě ve správě Krajského dětského domova pro děti do 3 let Aš, Vladivostocká ul.

- ukládá majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje požádat Městský úřad Aš, odbor životního prostředí o povolení kácení 4 ks jehličnatých stromů na p.p.č. 2168/1, k.ú. Aš

Termín kontroly:  22.11.2007

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


49. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a přímé převedení movitého majetku příspěvkové organizaci

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  653/09/07

- schvaluje výjimku z „Pravidel pro správu majetku kraje“ v případě rozhodování o naložení s movitým majetkem kraje svěřeným do správy škole Střední odborné školy Kynšperk nad Ohří s tím, že tento nebude nabízen všem příspěvkovým organizacím kraje

- souhlasí s převodem správy movitého majetku, specifikovaného v příloze č. 2 v celkové pořizovací hodnotě 2.713.177,87 Kč, do správy Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, k jejímu hospodářskému využití
 
Termín kontroly:  18.10.2007	

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


50. Souhlas s pokácením stromů na pozemkové parcele č. 614/1, k.ú. Sedlec u Karlových Varů; p.p.č. 302/1, k.ú. Rosnice u Staré Role – ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  654/09/07

- souhlasí s pokácením celkového počtu 61 ks listnatých stromů rostoucích podél silnice III./2201 
ve směru z Rosnic do Sedlece – na pozemkové parcele č. 614/1, k.ú. Sedlec u Karlových Varů a pozemkové parcele č. 302/1, k.ú. Rosnice u Staré Role

- ukládá majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit souhlasné stanovisko pro potřebu správního řízení vedeného za účelem povolení kácení stromů Magistrátem města Karlovy Vary, odborem životního prostředí

Termín kontroly:  18.10.2007

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


51. Souhlas s pokácením stromů na pozemkové parcele č. 1015/1, k.ú. Otovice u Karlových Varů – ve správě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  655/09/07

- souhlasí s pokácením celkového počtu 48 ks listnatých stromů rostoucích podél silnice III./2201 
ve směru ze Sedlece do Otovic – na pozemkové parcele č. 1015/1, k.ú. Otovice u Karlových Varů

- ukládá majetkoprávnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje vyhotovit souhlasné stanovisko pro potřebu správního řízení vedeného za účelem povolení kácení stromů Obecním úřadem Otovice

Termín kontroly:  18.10.2007

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


52. Prodej movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje – automobil Ford Tranzit 2,5 GLD ve správě příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  656/09/07

- schvaluje prodej movitého majetku – osobního automobilu Ford Tranzit 2,5 GLD RZ KVI 98-99, formou zprostředkovatelské smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Středním odborným učilištěm stravování a služeb Karlovy Vary, jako zájemcem na jedné straně a právnickou osobou AUTO MUDRA s.r.o. Autobazar Karlovy Vary, jako zprostředkovatelem na straně druhé, za cenu 36.200,- Kč, a tím se převádí movitý majetek z majetku Karlovarského kraje do majetku třetí osoby s tím, že finanční prostředky ve výši 34.000,- Kč získané prodejem, po odečtení nákladů ve výši 2.200,- Kč 
za zprostředkování, zůstanou k dispozici příspěvkové organizaci

Termín kontroly:   22.11.2007
  
Zodpovídá:  RNDr. Jiří Neumann, ředitel Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy     Vary


53. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury za 1. pololetí 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  657/09/07

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí  roku 2007 v částkách 
dle návrhu

Termín kontroly: 4.10.2007

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


54. Udělení výjimky z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  658/09/07

- schvaluje výjimku z ustanovení předpisu rady kraje č. PR 06/2006. Výjimka se týká nabídky firmy Fotostudio Jan Jonák, Zelená 156, 353 01 Mariánské Lázně na vydání propagačních letáků, která byla vyhodnocena jako finančně a kvalitativně výhodná.

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


55. Společná propagace Západočeské lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  659/09/07

- souhlasí se společnou propagací lázní na území Karlovarského kraje a Konstantinovými Lázněmi 
pod společným názvem Západočeské lázně

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


56. Závazný příslib o zajištění finančního krytí projektů „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2008“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  660/09/07

- souhlasí s vydáním závazného příslibu o zajištění finančního krytí projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2008“ ve výši 2 668 565,- Kč

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zajištění finančního krytí těchto projektů ve 100% výši projektu, tj. 2 668 565,- Kč

Termín kontroly: 6.12.2007

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


57. Prezentace Karlovarského kraje v roce 2008

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  661/09/07

- souhlasí s předloženým návrhem Prezentace Karlovarského kraje v roce 2008

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


58. Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství Karlovarského kraje 2007-2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  662/09/07

- souhlasí s návrhem Programu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství Karlovarského kraje a doporučuje jej Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

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


59. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje pro o.s. PROTEBE LIVE na zajištění kampaně „30 dní pro neziskový sektor“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  663/09/07

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro o.s. PROTEBE LIVE na zajištění kampaně „30 dní pro neziskový sektor“ ve výši 15.000,- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje s  o.s. PROTEBE LIVE 
na zajištění kampaně „30 dní pro neziskový sektor“

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


60. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje nestátní neziskové organizaci o.s. SOKOLÍK, Revoluční 423/3, Loket 357 33

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  664/09/07

- schvaluje výjimku z přílohy č. 2 zřizovací listiny Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace „Pravidla pro správu majetku kraje“ článku XII. bod 3. 

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje podle přiloženého seznamu v celkové pořizovací hodnotě 80.204,68 Kč, který je ve správě Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, formou darovací smlouvy uzavřené mezi o.s. SOKOLÍK, Revoluční 424/3, 357 33 Loket, zastoupené předsedkyní Dagmar Královou a Okresním ústavem sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, Pochlovická 57, Kynšperk nad Ohří, zastoupený ředitelem Ing. Václavem Jaklem

- ukládá řediteli Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací  smlouvy a pověřuje jej podpisem  této smlouvy

Termín kontroly: 22.11.2007

Zodpovídá: 	Ing. Václav Jakl, ředitel Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvkové organizace


61. Spolufinancování akce „Domov pro seniory v Kynšperku nad Ohří, rekonstrukce pavilonu B“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  665/09/07

- souhlasí se spolufinancováním akce „Domov důchodců Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“ ve výši  11.163 tis. Kč s tím, že je akce financována ze státního rozpočtu

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení spolufinancování akce „Domov důchodců Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“ ve výši 11.163 tis. Kč
           
Termín kontroly: leden 2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


62. Zproštění závazku o.s. Res vitae
		
Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  666/09/07

- bere na vědomí informace o nástupci poskytovatele pečovatelské služby pro občany Karlových Varů Občanského sdružení Res vitae

- souhlasí se zproštěním závazku Občanského sdružení Res vitae vůči Karlovarskému kraji 
za podmínky, že Res vitae uzavře s nástupcem poskytovatele pečovatelské služby pro občany Karlových Varů darovací smlouvu na darování majetku

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje k odsouhlasení zproštění závazku Občanského sdružení Res vitae vůči Karlovarskému kraji za podmínky, že Res vitae uzavře s nástupcem poskytovatele pečovatelské služby pro občany Karlových Varů darovací smlouvu na darování majetku

Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí


63. Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  667/09/07

- schvaluje výše odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za I. pololetí roku 2007 v částkách dle návrhu

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřený zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví


64. Vyjádření z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí k dokumentaci záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  668/09/07

- projednala předloženou dokumentaci k záměru „Stanovení dobývacího prostoru Skalná V“ oznamovatele Sedlecký kaolin a. s. a pro proces posuzování vlivů na životní prostředí vydává toto vyjádření: 

Karlovarský kraj preferuje dopravu suroviny hydromonitorem nebo dopravou železniční, 
a to z důvodu přispění ke snížení znečišťování TZL (tuhých znečišťujících látek), s tím, že při realizaci záměru budou dodržena všechna opatření na snížení prašnosti navržená v dokumentaci záměru. 
Za tohoto předpokladu nemá Karlovarský kraj k záměru další připomínky.

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


65. Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2007

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  669/09/07

- schvaluje dodatek č. 1 k  Dohodě o spolupráci při řešení pilotního projektu EKO-KOM, a.s. a  Karlovarského kraje včetně rozdělení finančních prostředků ve výši  1.500.000,- Kč

- souhlasí s rozdělením finančních prostředků, jak je uvedeno v tabulce přílohy smlouvy 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení jednotlivé příspěvky určené školám a obcím dle přehledu rozdělení finančních prostředků 

- bere na vědomí informaci o společném pilotním projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.
  
Termín kontroly: 22.11.2007

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


66. Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  670/09/07

- schvaluje poskytnutí částky 143.580,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeném v tabulce č. 1 důvodové zprávy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje poskytnutí částky 4.968.306,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 2 důvodové zprávy
    
Termín kontroly:  18.10.2007

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


67. Krajská pracovní skupina hejtmana Karlovarského kraje pro výběr a implementaci projektů Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  671/09/07

- schvaluje složení pracovní skupiny dle návrhu

- ukládá řediteli Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit zpracování a distribuci nových jmenovacích dekretů

Termín kontroly: 4.10.2007

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


68. Kofinancování vodohospodářských akcí Karlovarským krajem

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  672/09/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje obci Hazlov ve výši 987.000,- Kč  

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí příspěvku 
z rozpočtu Karlovarského kraje akciové společnosti Chevak Cheb ve výši 3.170.000,- Kč 

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje obci Hazlov ve znění dle návrhu 

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje akciové společnosti Chevak Cheb ve znění dle návrhu 

Termín kontroly: 8.11.2007

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


69. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  673/09/07

- schvaluje  poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb ve výši 25.000,-- Kč na částečné pokrytí nákladů souvisejících s organizací celostátní dějepisné soutěže žáků gymnázií  

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi
             
Termín kontroly:  8.11.2007

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


70. Poskytnutí odměny k životnímu výročí řediteli příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  674/09/07

- schvaluje poskytnutí odměny u příležitosti životního výročí Mgr. Miloslavu Pelcovi, řediteli příspěvkové organizace Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve výši dle návrhu
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené 
s poskytnutím odměny

Termín kontroly: 4.10.2007 

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


71. Zrušení vnitřního předpisu č. PR 03/2005 – Programy na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2005

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  675/09/07

- zrušuje vnitřní předpis č. PR 03/2005 – Programy na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2005

- ukládá odboru majetkoprávnímu krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 18.10.2007

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


72. Poskytnutí příspěvku subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  676/09/07

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje AC Start Karlovy Vary se sídlem Karlovy Vary, Západní 1781, ve výši 8 500,-- Kč na účast na MS Ironman Hawaii 2007

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí tohoto příspěvku 

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

Termín kontroly: 4.10.2007

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


73. Partnerství Karlovarského kraje v projektu Modernizace a vybavení školek a škol Mariánskolázeňska

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  677/09/07

- souhlasí s nefinančním partnerstvím Karlovarského kraje v projektu „Modernizace a vybavení školek a škol Mariánskolázeňska“ 

- schvaluje Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem přípravy a realizace projektu „Modernizace a vybavení školek a škol Mariánskolázeňska“ dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedenou smlouvu k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 8.11.2007 

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


74. Změny v údajích rejstříku škol a školských zařízení

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  678/09/07

- souhlasí s účinností od 1. září 2008 se zřízením vyšší odborné školy s nejvyšším povoleným počtem 220 studentů, jejíž činnost bude vykonávat příspěvková 	organizace Střední zdravotnická škola Cheb, a 
se změnou názvu této příspěvkové organizace na Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

- doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení zřízení vyšší odborné školy a změnu názvu příspěvkové organizace 	včetně vydání dodatku ke zřizovací listině dle návrhu s účinností 
od 1. září 2008 

- souhlasí se žádostí Evropského jazykového gymnázia, s.r.o. o zápis nového oboru vzdělání 
79-41-K/808 Gymnázium – živé jazyky, nejvyšší povolený počet žáků 120, délka vzdělávání 8 let (80), poskytující střední vzdělání s maturitní 	zkouškou (41), denní forma vzdělávání (10), ve střední škole, jejíž činnost tato právnická osoba vykonává, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností 
od 1. září 2008

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu připravit materiály pro jednání zastupitelstva kraje a informovat zřizovatele Evropského jazykového gymnázia, s. r. o. o stanovisku Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 8.11.2007 	

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



75.  Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Střední lesnická škola Žlutice – Budova školního polesí a středisko praktické výuky Chlum u Novosedel“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah 
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami 
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  679/09/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Střední lesnická škola Žlutice - Budova školního polesí a středisko praktické výuky Chlum u Novosedel“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Střední lesnická škola Žlutice - Budova školního polesí a středisko praktické výuky Chlum u Novosedel“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  „Střední lesnická škola Žlutice - Budova školního polesí a středisko praktické výuky Chlum u Novosedel“

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
	- člen:  Ing. Josef Svoboda        	- náhradník: Věra Křížová
	- člen:  Ing. Radim Adamec    	- náhradník: Bc. Lubomír Modrovič
	- člen:  Milan Březina      	- náhradník: Ing. Irena Šteflová

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
	- člen:  Ing. Kamil Řezníček	- náhradník: Ing. Ivan Žikeš	
      -  člen:  Ing. Jiří Červenka          - náhradník: Václav Veselý 
	- člen:  Olga Haláková    	- náhradník: Ing. Josef Malý
	- člen:  Mgr. Jaroslav Borka	- náhradník: Josef Murčo
	- člen:  Ing. Josef Svoboda	- náhradník: Věra Křížová
	- člen:  Ing. Martina Klánová	- náhradník: Ing. Radim Adamec
	- člen:  Milan Březina  		- náhradník: Ing. Irena Šteflová 

Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Josef Svoboda, ředitel příspěvkové organizace 


76. Příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku: „Nákup krmných směsí pro Školní statek Cheb, od 1.11.2007 do 30.10.2008“
- Schválení formy zadávacího řízení
- Schválení subjektů k obeslání výzvou
- Schválení hodnotících kritérií a jejich vah
- Jmenování členů komise pro otevírání obálek s nabídkami
- Jmenování členů komise pro hodnocení nabídek

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  680/09/07

- schvaluje realizaci zadávacího řízení formou  zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku „Nákup krmných směsí pro Školní statek Cheb, od 1. 11. 2007 do 30. 10. 2008“

- schvaluje navržený seznam subjektů k obeslání výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku „Nákup krmných směsí pro Školní statek Cheb, od 1. 11. 2007 do 30. 10. 2008“

- schvaluje hodnotící kritéria a jejich váhy pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Nákup krmných směsí pro Školní statek Cheb, od 1. 11. 2007 do 30. 10. 2008“

- jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
	- člen: Ing. Eva Cíchová	- náhradník: Mgr. Eva Poučková
	- člen: Ing. Lucie Škvorová	- náhradník: Hana Mávrová
	- člen: Jaroslav Votík		- náhradník: Ing. Petr Stoklasa

- jmenuje komisi pro hodnocení nabídek ve složení:
	- člen: Ing. Radomil Gold	- náhradník: Libuše Chrástová
	- člen: Ing. Stanislav Dušek 	- náhradník: Ing. Václav Jakubík
	- člen: Ing. Jaroslav Fiala	- náhradník: Stanislav Strmeň
	- člen: MUDr. Jan Svoboda    	- náhradník: Radomil Havrda
	- člen: Ing. Leoš Horčička    	- náhradník: Ing. Lucie Škvorová
	- člen: Ing. Eva Cíchová	- náhradník: Mgr. Eva Poučková
	- člen: Jaroslav Votík	 	- náhradník: Ing. Petr Stoklasa

Termín kontroly: 8.11.2007

Zodpovídá: Ing. Leoš Horčička, ředitel příspěvkové organizace 


77a) Výpověď smlouvy o zprostředkování a plné moci udělené společnosti RESPECT, a.s., k vedení a zpracování pojistného zájmu ze dne 21. 1. 2002. Vyhlášení výběrového řízení na nového pojišťovacího makléře.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  681/09/07

- schvaluje v souladu s článkem III. odst. 1 smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností RESPECT, a.s. výpověď této smlouvy bez uvedení důvodu 

- schvaluje odvolání plné moci ze dne 21. 1. 2002 udělené společnosti RESPECT, a.s. k vedení a zpracování pojistného zájmu a s tím souvisejících činností a služeb

- schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nového pojišťovacího makléře Karlovarského kraje

Termín kontroly: 6.12.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 


77b) Grantová schémata SROP – opatření 1.1 – vypovězení smlouvy o poskytnutí grantu

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  682/09/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení ukončení smlouvy o poskytnutí grantu s konečným uživatelem Tylinger s.r.o. na akci „Stanice technické kontroly Jenišov“ vypovězením smlouvy ze strany Karlovarského kraje  

Termín kontroly:  8.11.2007

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


77c) Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  683/09/07

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatný převod následujících nemovitostí:

	budova č.p. 1 (objekt zámku) na st.p.č. 110/1, vč. st.p.č. 110/1 o výměře 3676 m²,
	budova č.p. 224 („Palác princů“) na st.p.č. 111, vč. st.p.č. 111 o výměře 1344 m²,
	budova č.p. 245 na st.p.č. 110/2, vč. st.p.č. 110/2 o výměře 397 m²,

budova bez čp/če (věž u zámku) na st.p.č. 185, vč. st.p.č. 185 o výměře 57 m2,
budova bez čp/če (přístavba u „Paláce princů“) na st.p.č. 2079, vč. st.p.č. 2079 
o výměře 150 m²
p.p.č. 181/1 o výměře 1246 m²,
vše v k.ú. Ostrov nad Ohří,

formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11  Ostrov, IČ 70845425  (jako dárce na straně jedné) a Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov, IČ 00 25 48 43 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov.

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední průmyslové školy Ostrov realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit bezúplatné nabytí následujících nemovitostí:

	budova č.p. 1197 (objekt školy) na st.p.č. 1080, vč. st.p.č. 1080 o výměře 2.176 m²,
	budova č.p. 1198 (stávající školní jídelna a družina) na st.p.č. 1081, vč. st.p.č. 1081 
o výměře 687 m²,

p.p.č. 224/97 o výměře 583 m²
p.p.č. 224/99 o výměře 245 m²,
	p.p.č. 224/109 o výměře 18.318 m²,
	p.p.č. 224/110 o výměře 1.022 m²,
	p.p.č. 224/342 o výměře 42 m²
vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, 

formou darovací smlouvy mezi Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov, IČ 00 25 48 43 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11  Ostrov, IČ 70845425 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje

- souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje uložit řediteli Střední průmyslové školy Ostrov realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  18.10.2007

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

77d) Záměr modernizace Karlovarské krajské nemocnice a. s.

Rada Karlovarského kraje
usnesením č. RK  684/09/07

- projednala v prvním čtení záměr modernizace Karlovarské krajské nemocnice a.s. s připomínkami uvedenými v zápise

- ukládá odboru zdravotnictví předložit záměr investic, rekonstrukcí a oprav Karlovarské krajské nemocnice a. s. na jednání rady kraje dne 18.10.2007 

- bere na vědomí záměr realizovat pořízení přístrojového vybavení prostřednictvím Regionálního operačního programu

Termín kontroly:  6.12.2007

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřený zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví



