Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.02.2014
13.02.2014		Strana 36 (celkem 36)
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 06



USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 13.02.2014  v době od 9:05 do 13:05 hodin
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje



Přítomno:             ……………………………	             39 členů zastupitelstva	
Omluveni:            ……………………………	Ing. Balatka, Ing. Jakobec, Ing. Kotek, 
Mgr. Odlevák, Bc. Pisár, Ing. Ullisch
Přizvaní:               ……………………………		Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
     	vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	     ……………………………		Pavlína Perutíková
	

          usnesení č. 

A.
Volba návrhové komise

B.
Volba ověřovatelů zápisu

C.
Schválení programu jednání

D.
Mgr. Jaroslav Borka - vzdání se funkce náměstka hejtmana, jmenování 
Ing. Evy Valjentové náměstkyní hejtmana, změny v Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
ZK 01/02/14



1.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.2.2014
ZK 02/02/14
2.
Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 2.12.2013 do 16.1.2014
ZK 03/02/14
3.
Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
ZK 04/02/14
4.
Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
ZK 05/02/14
5.
Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 06/02/14
6.
Zpráva Finančního výboru
ZK 07/02/14
7.
Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
ZK 08/02/14
8.
Zpráva Kontrolního výboru
ZK 09/02/14
9.
Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
ZK 10/02/14
10.
Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
ZK 11/02/14
11.
Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ - schválení finančního krytí a předložení žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad
ZK 12/02/14
12.
Investice v Nemocnici Sokolov v roce 2014 – schválení odůvodnění účelnosti veřejných zakázek 
ZK 13/02/14
13.
Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
ZK 14/02/14
14.
Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci “Záchranný kruh“ v roce 2014
ZK 15/02/14
15.
Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013
ZK 16/02/14
16.
Informace v souvislosti s proplácením cestovních náhrad členům zastupitelstva
ZK 17/02/14
17.
Úprava znění čl. V., komentáře Rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
ZK 18/02/14
18.
Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2014
ZK 19/02/14
19.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 5. kola výzvy 
ZK 20/02/14
20.
Výpověď smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s příjemcem Hallan, s.r.o., sídlem Národní 221/24, PSČ 360 01, Karlovy Vary, IČO 26693291
ZK 21/02/14
21.
Žádost Farní charity Aš, IČO 64839991, se sídlem Mikulášská 9, 352 01 Aš, 
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
ZK 22/02/14
22.
Vyhodnocení Krajské koncepce BESIP do roku 2012
ZK 23/02/14
23.
Program obnovy venkova 2014 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4
ZK 24/02/14
24.
Program obnovy venkova - aktualizace pravidel
ZK 25/02/14
25.
Prodloužení termínu realizace a předložení podkladů k vyúčtování projektu "Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa"
ZK 26/02/14
26.
Projekt "Cyklostezka Ohře III - Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary" - schválení finančního krytí projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace
ZK 27/02/14
27.
Poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s., v roce 2014
ZK 28/02/14
28.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 
za školní rok 2012/2013
ZK 29/02/14
29.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje 
na rok 2013 - stav k 31. prosinci 2013
ZK 30/02/14
30.
Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013
ZK 31/02/14
31.
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary
ZK 32/02/14
32.
Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2014
ZK 33/02/14
33.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech
ZK 34/02/14
34.
Petice pro podporu a zachování "Gymnázia a obchodní akademie Chodov"
ZK 35/02/14
35.
Petice za zachování Střední průmyslové školy Loket
ZK 36/02/14
36.
Příspěvky subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
ZK 37/02/14
37.
Změna pravidel odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje
ZK 38/02/14
38.
Projekt „Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu 
a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
ZK 39/02/14
39.
Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb"
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory  - 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu 
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu



ZK 40/02/14
40.
Projekt „Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté" - Vstupní objekt dolu Jeroným 
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podporu 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraj na financování přípravné fáze projektu
ZK 41/02/14
41.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 4765 v k.ú. Aš
ZK 42/02/14
42.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky st.p.č. 3450, st.p.č. 5422 a p.p.č. 1578/11 v k.ú. Cheb
ZK 43/02/14
43.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku st.p.č. 37 v k.ú. Lesík
ZK 44/02/14
44.
Bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 4068/1 a p.p.č. 4934/5 v k.ú. Jáchymov 
z majetku města Jáchymov do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 5262/2 a p.p.č. 5183/3 v k.ú. Jáchymov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Jáchymov
ZK 45/02/14
45.
Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 453/2 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku 
z majetku obce Vysoká Pec do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 882/1 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Vysoká Pec
ZK 46/02/14
46.
Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 708/4 v k.ú. Brť z majetku obce Otročín 
do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 717/1 
v k.ú. Brť z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Otročín
ZK 47/02/14
47.
Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1471/14 a 1476/13 v k.ú. Stará Role z majetku Statutárního města Karlovy Vary do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1471/7, 1471/8, 1471/9, 1471/10, 1471/11, 1471/12, 1471/16, 1471/17, 1471/18, 1471/19, 1476/9, 1476/10, 1476/11 a 1476/12 
v k.ú. Stará Role z majetku Karlovarského kraje do majetku Statutárního města Karlovy Vary
ZK 48/02/14
48.
Bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 900/2 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu z majetku obce Tři Sekery do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 365/4 v k.ú. Plánská Huť z majetku Karlovarského kraje 
do majetku obce Tři Sekery
ZK 49/02/14
49.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 21/2 v k.ú. Dolina u Krajkové
ZK 50/02/14
50.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 573/3 v k.ú. Mýtinka u Poustky
ZK 51/02/14
51.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 916/6 v k.ú. Otročín
ZK 52/02/14
52.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 507/11 v k.ú. Olšová Vrata
ZK 53/02/14
53.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemků p.p.č. 1642/41 a p.p.č. 1712/14 v k.ú. Stanovice
ZK 54/02/14
54.
Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1441/1 v k.ú. Nežichov
ZK 55/02/14
55.
Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1119/1 v k.ú. Hrušková
ZK 56/02/14
56.
Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1097/1 v k.ú. Stráž nad Ohří
ZK 57/02/14
57.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 3189/2 v k.ú. Bečov nad Teplou 



ZK 58/02/14
58.
Bezúplatný převod pozemků p.č. 136/7, 1666/12 a 1666/13 v k.ú. Dolní Chodov 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3/5, 137/7, 137/9, 145/30 a části pozemku p.č. 1658/6 v k.ú. Dolní Chodov z majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje 
ZK 59/02/14
59.
Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Kolová z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje
ZK 60/02/14
60.
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.č. 431, p.č. 430/34 a p.č. 430/36  v k.ú. Habartov
ZK 61/02/14
61.
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1690/1 
v k.ú. Krásná
ZK 62/02/14
62.
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 419/9 
v k.ú. Kostrčany
staženo
63.
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 299/1 
v k.ú. Nové Kounice
ZK 63/02/14
64.
Majetkoprávní vypořádání movitého a nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem a městem Cheb
ZK 64/02/14
65.
Darování vitrín ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených do správy Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, městu Ostrov
ZK 65/02/14
66.
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování přepravního kontejneru ve správě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje
ZK 66/02/14
67.
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
ZK 67/02/14
68.
"Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“, příspěvek kraje městu Nejdek v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel"
ZK 68/02/14
69a)
Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
ZK 69/02/14












PaedDr. Josef Novotný v. r.			                    JUDr. Václav Sloup v. r.
		   hejtman                 			 		  náměstek hejtmana
                 Karlovarského kraje       	















A. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Edmunda Janische
- Mgr. Jiřího Holana
- Františka Jurčáka 
hlasování


B. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- JUDr. Martina Havla
hlasování


C. Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání s následujícími změnami 
a doplněními:

Rozšíření programu o:

bod č. D)	Mgr. Jaroslav Borka - vzdání se funkce náměstka hejtmana, jmenování Ing. Evy Valjentové náměstkyní hejtmana, změny v Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

bod č. 69a)	Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Stažení:

bodu č. 62) Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 419/9 
v k.ú. Kostrčany
hlasování


D. Mgr. Jaroslav Borka - vzdání se funkce náměstka hejtmana, jmenování Ing. Evy Valjentové náměstkyní hejtmana, změny v Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 01/02/14

- odvolává ke dni 1.3.2014, v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, v platném znění, Mgr. Jaroslava Borku z funkce náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména 
v oblasti ekonomiky a vnitřních záležitostí a který současně zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman podle zákona o  krajích nevykonává funkci, a to z důvodu vzdání se této funkce

- volí dnem 1.3.2014, v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 
v platném znění, Ing. Evu Valjentovou náměstkyní hejtmana, která plní úkoly zejména v oblasti ekonomiky a vnitřních záležitostí a současně zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman podle zákona o krajích  nevykonává tuto funkci

- odvolává ke dni 1.3.2014 Mgr. Jaroslava Borku, v souladu s ustanovením § 16d odst. 2  písm. b) zákona č.  248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, z funkce člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se sídlem v Ústí nad Labem

- volí dnem 1.3.2014 Ing. Evu Valjentovou, v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. f) zákona 
o krajích, v platném znění a ustanovením § 16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění, členkou výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se sídlem 
v Ústí nad Labem

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.2.2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 02/02/14

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.2.2014

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 2.12.2013 do 16.1.2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 03/02/14

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

hlasování


3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 04/02/14

- bere na vědomí informaci hejtmana Karlovarského kraje o uskutečněných významných jednáních 
od konání posledního zastupitelstva

Zodpovídá:
PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

hlasování



4. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 05/02/14

- bere na vědomí zprávu z 8. a 9. jednání Výboru pro regionální rozvoj

Zodpovídá:
Bc. Pavel Čekan, předseda Výboru pro regionální rozvoj

hlasování


5. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 06/02/14

- bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 58/01/14 – 64/01/14

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Svoboda, předseda Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost

hlasování


6. Zpráva Finančního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 07/02/14

- bere na vědomí opravu usnesení z 6. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 27.11.2013, usnesení ze 7. výjezdního zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 11.12.2013 a usnesení z 8. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 29.1.2014

Zodpovídá:
Hozmanová Hana, předseda Finančního výboru

hlasování


7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 08/02/14

- bere na vědomí usnesení výboru ze dne 9.1.2014 a 23.1.2014

Zodpovídá:
Mgr. Jiří Holan, předseda Výboru pro národnostní menšiny

hlasování



8. Zpráva Kontrolního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 09/02/14

- bere na vědomí usnesení z 6. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 32/01/14 - č. 36/01/14

- bere na vědomí doporučení o změně PŘEDPISU ZASTUPITELSTVA KRAJE Č. PZ 07/2005 JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE, ve znění Dodatku č. 1, 
a to tak, že se Čl. III Jednání výboru, v odst. 5, doplňuje o větu: „Výbor může usnesení přijímat pouze 
na svém zasedání.“

- ukládá Radě Karlovarského kraje aktualizovat, dle doporučení Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje, PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA KRAJE Č. PZ 07/2005 JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE, ve znění Dodatku č. 1, a to tak, že se Čl. III Jednání výboru, v odst. 5, doplňuje o větu: „Výbor může usnesení přijímat pouze na svém zasedání.“

Zodpovídá:
Mgr. Petr Šindelář, LL.M., předseda Kontrolního výboru

hlasování


9. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 10/02/14

- bere na vědomí zápis ze 6. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 15.01.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

hlasování


10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 11/02/14

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 22.1.2014

Zodpovídá:
Jakub Pánik, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci

hlasování


11. Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ - schválení finančního krytí a předložení žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 12/02/14

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace do 50. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 
2007 - 2013 na projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

- schvaluje předpokládanou výší celkových nákladů na projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech“ ve výši 143.720.000,-- Kč

- schvaluje zajištění finančního krytí na realizaci projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech“ v předpokládané výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 143.720.000,-- Kč

- schvaluje zajištění předfinancovaní projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ ve výši 100 % celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 143.720.000,-- Kč

- schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu, tj. 17.850.477,33 Kč

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 

hlasování


12. Investice v Nemocnici Sokolov v roce 2014 – schválení odůvodnění účelnosti veřejných zakázek 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 13/02/14

- schvaluje odůvodnění účelnosti významných veřejných zakázek:

Stavební úpravy objektu, pavilon „E“ 5. nadzemní podlaží – Lůžkové oční oddělení
Stavební úpravy objektu, pavilon „B“ – Zateplení pavilonu
Stavební úpravy objektu, pavilon „B“ 1. nadzemní podlaží – ARO
Stavební úpravy objektu, pavilon „E“ 4. nadzemní podlaží – Porodnice

Termín kontroly: 11.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 

hlasování


13. Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 14/02/14

- bere na vědomí informaci z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

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

hlasování




14. Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci “Záchranný kruh“ v roce 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 15/02/14

- souhlasí s poskytnutím příspěvku a s předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů vynaložených na zajištění provozu a rozvoje regionálního bezpečnostního portálu a na vzdělávání a související aktivity v rámci Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ v období roku 2014 ve výši 530.000,-- Kč

Zodpovídá:
JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

hlasování


15. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 16/02/14

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2013 až 513/2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


16. Informace v souvislosti s proplácením cestovních náhrad členům zastupitelstva

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 17/02/14

- bere na vědomí informaci ohledně předkládání vyúčtování pracovních cest zastupitelů Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


17. Úprava znění čl. V., komentáře Rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 18/02/14

- schvaluje tuto úpravu znění článku V., komentáře k Rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014:

V bodě 2) se na konec odstavce doplňuje text: „kromě přesunů finančních prostředků převyšujících 
v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč (viz bod 6)“
V bodě 4) se na konec odstavce doplňuje text: „kromě přesunů finančních prostředků převyšujících 
v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč (viz bod 6)“
Bod 6) se ruší
Bod 7) se přečíslovává na „ bod 6)“ a za slova „vyhrazeno provádět“ se vkládá text
 „ - rozpočtové změny týkající se zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu Karlovarského kraje
- rozpočtové změny týkající se zapojování financování z fondu budoucnosti, fondu rezerv a rozvoje 
a fondu řízení likvidity nad rámec schváleného rozpočtu
- rozpočtové změny, kterými se provádí přesun finančních prostředků převyšující v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč
o	s výjimkou zapojování dotací z veřejných rozpočtů do rozpočtu Karlovarského kraje (viz bod 5) 
o	s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů v rámci schváleného
             rozpočtu kraje (viz bod 3) 
o	a s výjimkou převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené
             příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle § 59 odst. (1) písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., 
             o krajích, ve znění pozdějších předpisů)
Dále je Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhrazeno provádět“

Nové znění článku V. bude následující:

Čl. V. Změny rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2014

	Zastupitelstvu Karlovarského kraje se v rámci schvalování rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 předkládá ke schválení návrh zmocnění Rady Karlovarského kraje a jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje k provádění změn rozpočtu takto:

1) přesuny v rámci kapitoly (odboru)

	Rozpočet výdajů Karlovarského kraje byl Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválen 
pro jednotlivé kapitoly (odbory) v členění na běžné a kapitálové výdaje, případně na příspěvky příspěvkovým organizacím. Přesuny mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel, která jsou přílohou č. 1A tohoto materiálu. Vedoucí jednotlivých odborů mají ve své kompetenci požádat ekonomický odbor o přesun mezi položkami v rámci kapitoly, pokud nedojde ke snížení či zvýšení výdajů v rámci kapitoly a přesunu mezi běžnými a investičními výdaji. Tyto změny (přesuny) budou prováděny ekonomickým odborem technicky a nebude se tudíž jednat o rozpočtové změny ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2) přesuny v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji  

	Přesuny v rámci rozpočtu jedné kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními a k těmto Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje 
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje, kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč (viz bod 6).

3) přesuny v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU 

            Přesuny v rámci rozpočtu jedné kapitoly mezi běžnými a investičními výdaji v souvislosti 
s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU budou z důvodu zjednodušení a zrychlení agendy prováděny jako přesun mezi položkami v rámci jednotlivých odborů, nebude se tudíž jednat 
o rozpočtové změny ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě bude postup stejný jako v bodě 1).

4) přesuny mezi kapitolami (odbory)

	Přesuny mezi kapitolami (odbory) rozpočtu budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními a k těmto Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje, kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč (viz bod 6).	

5) rozpočtová opatření prováděná z důvodu přijetí dotací ze státního rozpočtu

	Zapojování příjmů z průběžně poskytovaných dotací ze státního rozpočtu ČR v roce 2014 bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními. K těmto Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje 
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje.

6) změny vyhrazené Zastupitelstvu Karlovarského kraje

Zastupitelstvu Karlovarského kraje je vyhrazeno provádět 
- rozpočtové změny týkající se zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu Karlovarského kraje
- rozpočtové změny týkající se zapojování financování z fondu budoucnosti, fondu rezerv a rozvoje 
a fondu řízení likvidity nad rámec schváleného rozpočtu
- rozpočtové změny, kterými se provádí přesun finančních prostředků převyšující v jednotlivých případech částku 300 tis. Kč
o	s výjimkou zapojování dotací z veřejných rozpočtů do rozpočtu Karlovarského kraje 
             (viz bod 5)
o	s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů v rámci schváleného
             rozpočtu kraje (viz bod 3) a 
o	s výjimkou převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené
             příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle § 59 odst. (1) písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., 
             o krajích, ve znění pozdějších předpisů). 

          Dále je Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhrazeno provádět veškeré změny vyhrazené zastupitelstvu kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


18. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 19/02/14

- schvaluje plány práce:
			Kontrolního výboru
			Finančního výboru
			Výboru pro regionální rozvoj
			Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
			Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
			Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
			Výboru pro národnostní menšiny

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

hlasování





19. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů 
v rámci 5. kola výzvy 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 20/02/14

- bere na vědomí informaci o průběhu 5. výzvy globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 3.2 - „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty z 5. kola výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 3.2 - „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 

hlasování


20. Výpověď smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost s příjemcem Hallan, s.r.o., sídlem Národní 221/24, PSČ 360 01, Karlovy Vary, IČO 26693291

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 21/02/14

- schvaluje výpověď smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost s příjemcem Hallan, s.r.o., sídlem Národní 221/24, PSČ 360 01, Karlovy Vary, IČO 26693291

- ukládá vypovědět smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost s příjemcem Hallan, s.r.o., sídlem Národní 221/24, PSČ 360 01, Karlovy Vary, IČO 26693291

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 

hlasování


21. Žádost Farní charity Aš, IČO 64839991, se sídlem Mikulášská 9, 352 01 Aš, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 22/02/14

- souhlasí s prominutím odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 4.660,-- Kč, 
tj. 4.194,-- Kč Farní charitě Aš, IČO 64839991, se sídlem Mikulášská 9, 352 01 Aš

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního 

hlasování


22. Vyhodnocení Krajské koncepce BESIP do roku 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 23/02/14

- schvaluje vyhodnocení Krajské koncepce BESIP do roku 2012

Zodpovídá:
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

hlasování


23. Program obnovy venkova 2014 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 24/02/14

- schvaluje návrh rozdělení příspěvků dle přílohy č. 1

Termín kontroly: 19.06.2014

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

hlasování


24. Program obnovy venkova - aktualizace pravidel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 25/02/14

- schvaluje dle předloženého návrhu

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

hlasování


25. Prodloužení termínu realizace a předložení podkladů k vyúčtování projektu "Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 26/02/14

- schvaluje prodloužení termínu realizace projektu a předložení závěrečného vyúčtování projektu Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa do 30.6.2014

Termín kontroly: 04.09.2014

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

hlasování


26. Projekt "Cyklostezka Ohře III - Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary" 
- schválení finančního krytí projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 27/02/14

- schvaluje podání žádosti o dotaci do 47. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 
na akci „Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“ o celkových nákladech ve výši 32.000.000,-- Kč

- schvaluje zajištění finančního krytí na realizaci projektu „Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“ s předpokládanou výší celkových nákladů 32.000.000,-- Kč

- schvaluje zajištění předfinancování projektu „Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“ ve výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 32.000.000,-- Kč

- schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Cyklostezka Ohře III Doubský most - Tašovice - Svatošská ulice, Karlovy Vary“ ve výši 15 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 4.800.000,-- Kč

Termín kontroly: 04.09.2014

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

hlasování


27. Poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s., v roce 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 28/02/14

- schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací organizaci Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s., se sídlem Závodní 353/88, 360 05 Karlovy Vary pro rok 2014 ve výši 300.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací mezi Karlovarským krajem a Asociací nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s., se sídlem Závodní 353/88, 360 05 Karlovy Vary pro rok 2014 ve výši 300.000,-- Kč

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování


28. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2012/2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 29/02/14

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2012/2013 dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit Výroční zprávu o stavu 
a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2012/2013 způsobem umožňujícím dálkový přístup a zaslat ji Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování


29. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013 - stav 
k 31. prosinci 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 30/02/14

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013 - stav k 31. prosinci 2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování


30. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 
od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 31/02/14

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování



31. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 32/02/14

- schvaluje s účinností od 1. března 2014 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí 
a mládeže Karlovy Vary spočívající v rozšíření doplňkové činnosti o oblast Chov zvířat a jejich výcvik 
(s výjimkou živočišné výroby) včetně vydání dodatku dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek ke zřizovací listině 
k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování


32. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 33/02/14

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže na rok 2014 
v celkové výši 160.000,-- Kč dle přílohy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit seznam schválených 
příspěvků

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování

33. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 
II. etapa - přístavba západního křídla“ příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 34/02/14

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech na financování přípravné fáze projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla“ ve výši 
600.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování

34. Petice pro podporu a zachování "Gymnázia a obchodní akademie Chodov"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 35/02/14

- souhlasí s odpovědí na Petici pro podporu a zachování "Gymnázia a obchodní akademie Chodov" 
dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit odpověď na petici k podpisu hejtmanovi kraje

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování


35. Petice za zachování Střední průmyslové školy Loket

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 36/02/14

- souhlasí s odpovědí na Petici za zachování Střední průmyslové školy Loket dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit odpověď na petici k podpisu hejtmanovi kraje

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování


36. Příspěvky subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 37/02/14

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2014 dle přílohy v celkové výši 2.241.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit na webových stránkách kraje seznam přidělených příspěvků

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování


37. Změna pravidel odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 38/02/14

- ruší Přílohu č. 2 - vzorová smlouva pravidel odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti kultury, cestovního ruchu a na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou a využitím kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů i pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona 
o krajích

- schvaluje Přílohu č. 2 - vzorová smlouva pravidel odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti kultury, cestovního ruchu a na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů i pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu zveřejnit schválenou Přílohu č. 2 - vzorová smlouva u jednotlivých pravidel odboru kultury, památkovém péče, lázeňství a cestovního ruchu na webových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování


38. Projekt „Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 39/02/14

- schvaluje 

- podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 
2007 - 2013 na akci „Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"

- závazný příslib financování na realizaci projektu, předpokládanou výši uznatelných nákladů ve výši 5.000.000,-- Kč, to je 100 % celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 750.000,-- Kč

- skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci, řízením projektu a zapracováním případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 - 2013 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- jmenuje Ing. Radima Adamce, vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, vedoucím projektu „Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje"

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit žádost o dotaci 
k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování


39. Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb"
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory  - 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu 
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 40/02/14

- schvaluje 

- podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

- závazný příslib financování na realizaci projektu ve výši 26.500.000,-- Kč celkových nákladů

- 100 % celkových uznatelných nákladů 15.000.000,-- Kč, max. možná výše získaných způsobilých výdajů v rámci projektu zakládajícího veřejnou podporu činí 37 %, to je 5.550.000,-- Kč

- nezpůsobilé výdaje ve výši 9.450.000,-- Kč 

- neuznatelné výdaje z celkových nákladů projektu ve výši 11.500.000,-- Kč

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ve výši 100.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci, řízením projektu a zpracováním případných změn v žádosti 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 - 2013 byla pověřena G4 - Galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu k podpisu hejtmanovi 
a realizovat veškeré kroky dle smlouvy

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
hlasování

40. Projekt „Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté" - Vstupní objekt dolu Jeroným 
- podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podporu 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- finanční krytí projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraj na financování přípravné fáze projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 41/02/14

- schvaluje 

- podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podporu 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

- závazný příslib financování na realizaci projektu „Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté" - Vstupní objekt dolu Jeroným ve výši 18.300.000,-- Kč celkových nákladů

- 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 15.000.000,-- Kč a spolufinancování ve výši 15 % 
z celkových uznatelných nákladů, tj. 2.250.000,-- Kč

- neuznatelné náklady projektu ve výši 3.300.000,-- Kč 

- poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraj na financování přípravné fáze projektu ve výši 100.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci, řízením projektu a zpracováním případných změn v žádosti 
na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 - 2013 bylo pověřeno Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvu o poskytnutí příspěvku na přípravnou fázi projektu k podpisu hejtmanovi a realizovat veškeré kroky dle smlouvy

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování


41. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 4765 v k.ú. Aš

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 42/02/14

- schvaluje úplatné nabytí pozemku st.p.č. 4765 o výměře 376 m2 v k.ú. Aš, formou kupní smlouvy mezi městem Aš, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš, IČO 00253901 (jako prodávající na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 300,-- Kč/m2, tj. celkem 112.800,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví města Aš, do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


42. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky st.p.č. 3450, 
st.p.č. 5422 a p.p.č. 1578/11 v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 43/02/14

- schvaluje úplatné nabytí pozemku st.p.č. 3450 o výměře 985 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
na pozemku stojí stavba č.p. 2053, stavba pro výrobu a skladování, pozemku st.p.č. 5422 o výměře 33 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba a pozemku p.p.č. 1578/11 
o výměře 1119 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi společností 
ON Servis Cheb s.r.o., se sídlem Jakubská 386/9, PSČ 350 02 Cheb,  IČO 29114691, zastoupenou Jiřím Jarolímem, jednatelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.000.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví společnosti ON Servis Cheb s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.10.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



43. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku st.p.č. 37 
v k.ú. Lesík

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 44/02/14

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku st.p.č. 37, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 234-41/2013 z původního pozemku st.p.č. 37 a označena jako jeho díl "a" o výměře 32 m2 v k.ú. Lesík a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi paní Marcelou Filčákovou, bytem Lesík 7, PSČ 362 21 Nejdek (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 4.800,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Marcely Filčákové do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


44. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 4068/1 a p.p.č. 4934/5 v k.ú. Jáchymov z majetku města Jáchymov do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 5262/2 
a p.p.č. 5183/3 v k.ú. Jáchymov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Jáchymov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 45/02/14

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 4068/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1877-37/2013 z původního pozemku p.p.č. 4068/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 4068/43 o výměře 29 m2 a části pozemku p.p.č. 4934/5, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 4934/5 a označena jako jeho díl "d" o výměře 80 m2 v k.ú. a obci Jáchymov formou darovací smlouvy mezi městem Jáchymov, se sídlem náměstí Republiky 1, PSČ 362 51 Jáchymov, IČO 00254622, zastoupeným Ing. Bronislavem Grulichem, starostou města (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 převádí předmětné nemovitosti 
z vlastnictví města Jáchymov do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 5262/2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1877-37/2013 z původního pozemku p.p.č. 5262/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 5262/8 o výměře 499 m2, části pozemku p.p.č. 5262/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 5262/2 a označena jako jeho díl "c" o výměře 26874 m2 a části pozemku p.p.č. 5183/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku 
p.p.č. 5183/3 a označena jako jeho díl "a" o výměře 87 m2, vše v k.ú. a obci Jáchymov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Jáchymov, se sídlem náměstí Republiky 1, PSČ 362 51 Jáchymov, IČO 00254622, zastoupeným Ing. Bronislavem Grulichem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Jáchymov

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


45. Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 453/2 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku z majetku obce Vysoká Pec do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 882/1 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Vysoká Pec

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 46/02/14

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 453/2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1238-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 453/2 a označena jako jeho díl "d" o výměře 306 m2 
v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a obci Vysoká Pec formou darovací smlouvy mezi obcí Vysoká Pec, 
se sídlem Vysoká Pec 109, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00872083, zastoupenou Ing. Jindřichem Košnerem, starostou obce (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 převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Vysoká Pec do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 882/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 238-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 882/1 a označena jako jeho díl "a" o výměře 322 m2 v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a obci Vysoká Pec formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00872083, zastoupenou Ing. Jindřichem Košnerem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Vysoká Pec

- ukládá 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: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

hlasování


46. Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 708/4 v k.ú. Brť z majetku obce Otročín do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 717/1 v k.ú. Brť z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Otročín

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 47/02/14

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 708/4, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 155-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 708/4 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 708/4 o výměře 368 m2 v k.ú. Brť a obci Otročín formou darovací smlouvy mezi obcí Otročín, 
se sídlem Otročín, Otročín č.p. 48, PSČ 364 63, IČO 00254860, zastoupenou paní Marií Šaškovou, starostkou obce (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 převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Otročín do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 717/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 155-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 717/1 a označena jako pozemek p.p.č. 717/6 o výměře 
787 m2 v k.ú. Brť a obci Otročín formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Otročín, se sídlem Otročín, Otročín č.p. 48, PSČ 364 63, IČO 00254860, zastoupenou paní Marií Šaškovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Otročín

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace






47. Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1471/14 a 1476/13 v k.ú. Stará Role z majetku Statutárního města Karlovy Vary do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1471/7, 1471/8, 1471/9, 1471/10, 1471/11, 1471/12, 1471/16, 1471/17, 1471/18, 1471/19, 1476/9, 1476/10, 1476/11 a 1476/12 v k.ú. Stará Role z majetku Karlovarského kraje do majetku Statutárního města Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 48/02/14

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1471/14 o výměře 8 m2 a p.p.č. 1476/13 o výměře 1 m2 
v k.ú. Stará Role a obci Karlovy Vary formou darovací smlouvy mezi Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, PSČ 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657, zastoupeným na základě plné moci ze dne 08.07.2011 Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary (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 převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1471/7 o výměře 37 m2, 1471/8 o výměře 40 m2, 1471/9 
o výměře 9 m2, 1471/10 o výměře 1 m2, 1471/11 o výměře 4 m2, 1471/12 o výměře 32 m2, 1471/16 
o výměře 46 m2, 1471/17 o výměře 91 m2, 1471/18 o výměře 20 m2, 1471/19 o výměře 30 m2, 1476/9 
o výměře 105 m2, 1476/10 o výměře 7 m2, 1476/11 o výměře 10 m2 a 1476/12  o výměře 1 m2, vše v k.ú. Stará Role a obci Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, PSČ 361 20 Karlovy Vary, 
IČO 00254657, zastoupeným na základě plné moci ze dne 08.07.2011 Ing. Janem Choulíkem, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Statutárního města Karlovy Vary

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



48. Bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 900/2 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu z majetku obce 
Tři Sekery do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 365/4 
v k.ú. Plánská Huť z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Tři Sekery

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 49/02/14

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 900/2 o výměře 71 m2 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu a obci Tři Sekery formou darovací smlouvy mezi obcí Tři Sekery, se sídlem Tři Sekery 82, PSČ 354 73 
Tři Sekery, IČO 00254304, zastoupenou paní Dagmar Strnadovou, starostkou obce (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 převádí předmětnou nemovitost 
z vlastnictví obce Tři Sekery do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 365/4, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 138-111/2013 z původního pozemku p.p.č. 365/4 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 365/4 o výměře 6215 m2 v k.ú. Plánská Huť a obci Tři Sekery formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Tři Sekery, se sídlem Tři Sekery 82, 
PSČ 354 73 Tři Sekery, IČO 00254304, zastoupenou paní Dagmar Strnadovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku obce Tři Sekery

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



49. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 21/2 
v k.ú. Dolina u Krajkové

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 50/02/14

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 21/2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 116-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 21/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 21/7 o výměře 167 m2 v k.ú. Dolina u Krajkové a obci Krajková formou darovací smlouvy mezi obcí Krajková, se sídlem Krajková 295, Krajková PSČ 357 08, IČO 00259411, zastoupenou Ing. Romanem Šístkem, starostou obce (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 převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Krajková do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



50. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 573/3 
v k.ú. Mýtinka u Poustky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 51/02/14

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 573/3, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 314-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 573/3 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 573/3 o výměře 750 m2 v k.ú. Mýtinka u Poustky a obci Vojtanov formou darovací smlouvy mezi obcí Vojtanov, se sídlem Horní Vojtanov 40, Vojtanov, PSČ 351 34 Skalná, IČO 00572721, zastoupenou panem Jiřím Maříkem, starostou obce (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 převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Vojtanov do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



51. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 916/6 
v k.ú. Otročín

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 52/02/14

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 916/6 o výměře 66 m2 v k.ú. a obci Otročín formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00 Praha 2, IČO 69797111, zastoupeným na základě Příkazu generálního ředitele Úřadu č. 24/2004 o „Předání kompetencí generálního ředitele“, v platném znění, JUDr. Karlem Hálou, ředitelem Územního pracoviště Plzeň (jako převodce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako nabyvatel na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



52. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 507/11 
v k.ú. Olšová Vrata

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 53/02/14

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 507/11 o výměře 12 m2 v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary formou darovací smlouvy mezi Lesní společností Františkovy Lázně, a.s., se sídlem Nezvalova 34/8, PSČ 351 01 Františkovy Lázně, IČO 45351902, zastoupenou Ing. Jiřím Dufkem, předsedou představenstva (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 převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Lesní společnosti Františkovy Lázně, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



53. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemků p.p.č. 1642/41 
a p.p.č. 1712/14 v k.ú. Stanovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 54/02/14

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 1642/41 a p.p.č. 1712/14, které byly odděleny geometrickým plánem č. 514-26/2013 z původních pozemků p.p.č. 1642/41 a p.p.č. 1712/14 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1642/82 o výměře 26 m2 a p.p.č. 1712/17 o výměře 369 m2 v k.ú. a obci Stanovice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Stanovice, se sídlem Stanovice č.p. 44, PSČ 360 01 Stanovice, IČO 00254975, zastoupenou paní Alicí Kondelčíkovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Stanovice

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



54. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1441/1 
v k.ú. Nežichov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 55/02/14

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1441/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 118-75/2013 z původního pozemku p.p.č. 1441/1 a označena jako jeho díl "a" o výměře 355 m2 
v k.ú. Nežichov a obci Toužim formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČO 00255076, zastoupeným panem Alexandrem Žákem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Toužim

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



55. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1119/1 
v k.ú. Hrušková

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 56/02/14

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1119/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 199-3948/2013 z původního pozemku p.p.č. 1119/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1119/4 o výměře 13006 m2 v k.ú. Hrušková a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Loket, se sídlem T. G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489, zastoupeným Ing. Zdeňkem Bednářem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví města Loket

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



56. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1097/1 
v k.ú. Stráž nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 57/02/14

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1097/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 268-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 1097/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1097/11 o výměře 414 m2 v k.ú. a obci Stráž nad Ohří formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Stráž nad Ohří, se sídlem Stráž nad Ohří 
č.p. 21, PSČ 363 01 Ostrov nad Ohří, IČO 00255009, zastoupenou panem Miroslavem Záleským, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Stráž nad Ohří

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



57. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 3189/2 
v k.ú. Bečov nad Teplou 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 58/02/14

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 3189/2, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 605-573/2012 z původního pozemku p.p.č. 3189/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 3189/6 o výměře 120 m2, p.p.č. 3189/7 o výměře 14 m2, p.p.č. 3189/8 o výměře 27 m2, p.p.č. 3189/9 o výměře 131 m2 a p.p.č. 3189/10 o výměře 24 m2, vše v k.ú. a obci Bečov nad Teplou formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Bečov nad Teplou, 
se sídlem Bečov nad Teplou, nám. 5. května 1, PSČ 364 64, IČO 00254410, zastoupeným paní Oľgou Halákovou, starostkou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Bečov nad Teplou

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



58. Bezúplatný převod pozemků p.č. 136/7, 1666/12 a 1666/13 v k.ú. Dolní Chodov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3/5, 137/7, 137/9, 145/30 a části pozemku p.č. 1658/6 v k.ú. Dolní Chodov z majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 59/02/14

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 136/7 o výměře 177 m2, 1666/12 o výměře 15 m2 a 1666/13 o výměře 172 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, 
IČO 00259349, zastoupeným Ing. Josefem Horou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), 
a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Chodov

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3/5 o výměře 165 m2, 137/7 o výměře 49 m2, 137/9 o výměře 54 m2, 145/30 o výměře 129 m2 a části pozemku p.č. 1658/6, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 2045-2751/2013  z původního pozemku p.č. 1658/6 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1658/7 o výměře 155 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Ing. Josefem Horou, starostou města (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 převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Chodov do majetku Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



59. Souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Kolová z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 60/02/14

- schvaluje souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č. 513/1 o výměře 10245 m2 v k.ú. Kolová, 
z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje podání žádosti České republice - Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemku p.č. 513/1 o výměře 10245 m2 v k.ú. Kolová

Termín kontroly: 11.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 



60. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.č. 431,  p.č. 430/34 a p.č. 430/36  v k.ú. Habartov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 61/02/14

- schvaluje prodej níže uvedených nemovitostí:

- pozemek p.č. 431 o výměře 209 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 415, občanská vybavenost
- pozemek p.č. 430/34 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž
- pozemek p.č. 430/36 o výměře 1977 m2, ostatní plocha, zeleň

vše v k.ú. Habartov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem 
pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“, příspěvkovou organizací, se sídlem Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov, IČO 72046881 (jako prodávající straně jedné) a společností Royal Golf Shop, s.r.o., 
se sídlem Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO 26411032 (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 1.100.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí + 44.000,-- Kč za daň z nabytí nemovitých věcí, tj. celkem 1.145.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Royal Golf Shop, s.r.o.

- ukládá ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 11.12.2014

Zodpovídá:
Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvková organizace

hlasování


61. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1690/1 v k.ú. Krásná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 62/02/14

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1690/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 728-102/2013 z původního pozemku p.p.č. 1690/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1690/9 o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Krásná formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Patrikem Mózešem, bytem Krásná č.p. 284, Aš, PSČ 352 01 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 2.760,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Patrika Mózeše

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



62. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 419/9 v k.ú. Kostrčany

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.



63. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 299/1 v k.ú. Nové Kounice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 63/02/14

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 299/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 49-73/2013 
z původního pozemku p.p.č. 299/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 299/3 
o výměře 75 m2 v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a MUDr. Josefem Cabalkou, bytem Krále Jiřího 1307/12, PSČ 360 01 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 4.500,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví MUDr. Josefa Cabalky

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace



64. Majetkoprávní vypořádání movitého a nemovitého majetku mezi Karlovarským krajem 
a městem Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 64/02/14

- schvaluje bezúplatný převod pozemku st.p.č. 34 o výměře 45 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 501, 
vše v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Cheb, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493, 350 02 Cheb, IČO 00074276 (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb

- schvaluje bezúplatný převod pozemku st.p.č. 227/3 o výměře 884 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 85, vše v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Galerií výtvarného umění, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 10/16, 
350 02 Cheb, IČO 00369021 (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb

- schvaluje bezúplatný převod movitého majetku v celkových pořizovacích hodnotách 3.232.644,-- Kč, 
v zůstatkové hodnotě 26.058,-- Kč s tím, že převod movitých věcí bude zahrnut do darovací smlouvy 
na nemovitosti

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku st.p.č. 1468 o výměře 2282 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 617, vše v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 02 Cheb, IČO 00077461 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku st.p.č. 227/1 o výměře 351 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 30, vše v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Galerií 4 – galerií fotografie, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Kamenná 490, 350 22 Cheb, IČO 00074268 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků st.p.č. 6564 o výměře 641 m2, st.p.č. 6565/1 o výměře 877 m2 
v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvkovou organizací, se sídlem Mírová, 350 02 Cheb, IČO 71175253 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků st.p.č. 6361 o výměře 731 m2, st.p.č. 6379 o výměře 579 m2 v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvkovou organizací, se sídlem Americká 2176/52, 350 02 Cheb, IČO 71175245 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatné nabytí st.p.č. 538/3 o výměře 234 m2 a st.p.č. 538/6 o výměře 30 m2 v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Cheb, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, 
se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493, 350 02 Cheb, IČO 00074276 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků st.p.č. 6981 o výměře 39 m2 v k.ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 02 Cheb, IČO 00077461 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá ředitelce Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy

- ukládá ředitelce Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvkové organizace, realizovat kroky 
k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy

- ukládá řediteli Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

- ukládá řediteli Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

- ukládá řediteli Galerie 4 – galerie fotografie, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

- ukládá řediteli Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

- schvaluje realizaci všech výše uvedených usnesení pouze za podmínky, že město Cheb uhradí opravu střechy na budově č.p. 617, ul. Komenského, na st.p.č. 1468, vše v k.ú. Cheb, v souladu se svým závazkem

Termín kontroly: 11.12.2014

Zodpovídá:
Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace
Mgr. Radka Müllerová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace
Ing. Roman Procházka, ředitel Muzea Cheb, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb
Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace
Mgr. Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace

hlasování en bloc o bodech č. 41 – 44, 46 – 59, 61 – 64)



65. Darování vitrín ve vlastnictví Karlovarského kraje svěřených do správy Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, městu Ostrov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 65/02/14

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje – 7 kusů vitrín v celkové pořizovací hodnotě 2.800.000,-- Kč, které jsou ve správě organizace Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, a to městu Ostrov formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb, IČO 00369021 (jako dárce na straně jedné) a městem Ostrov se sídlem Klínovecká 1204, 363 01 Ostrov, IČO 00254843, zastoupeným Bc. Pavlem Čekanem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), dle návrhu

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

hlasování


66. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování přepravního kontejneru ve správě Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 66/02/14

- schvaluje darování nepotřebného přepravního kontejneru v pořizovací hodnotě 1.538.386,-- Kč, 
v zůstatkové hodnotě 11.382,-- Kč, rok pořízení 2003, který byl svěřen do správy organizace Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako dárcem na straně jedné) a ČR – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje (jako obdarovaným na straně druhé), dle návrhu

- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 67/02/14

- schvaluje neposkytnout v roce 2014 finanční příspěvky na hospodaření v lesích na dotační podtitul 
D.b. – vyklizování nebo přibližování dříví koněm

- schvaluje rozdělení finančních příspěvků na hospodaření v lesích v celkové výši 9.000.000,-- Kč 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

hlasování


68. "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“, příspěvek kraje městu Nejdek 
v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 68/02/14

- schvaluje finanční příspěvek kraje městu Nejdek na akci „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV 
pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ v maximální výši povoleného limitu v režimu 
de minimis  200 000,-  eur. 
Pokud bude v mezidobí do schválení a vyplacení příspěvku kraje městu Nejdek do registru de minimis  zanesena další podpora, bude příspěvek kraje o tuto částku krácen.

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

hlasování


69a) Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 69/02/14

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dodatek č. 9 
ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace dle předloženého návrhu

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

hlasování


