Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.12.2016
20.12.2016		Strana 38 (celkem 38)
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 20.12.2016 v době od 10:06 do 19:39 hod.
v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje



 Přítomno:	……………………………		 44 členů zastupitelstva		
Omluveni:             ……………………………	 Ing. Stránská		
Přizvaní:               ……………………………	Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		 Lenka Burešová

          usnesení č. 


A.
Volba návrhové komise

B.
Volba ověřovatelů zápisu

C.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 20.12.2016
ZK 539/12/16
2.
Zpráva o činnosti předchozí Rady Karlovarského kraje za období od 22.8.2016 
do 7.11.2016
ZK 540/12/16
3.
Zpráva Finančního výboru
ZK 541/12/16
4.
Zpráva Kontrolního výboru
ZK 542/12/16
5.
Stanovení náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 543/12/16
6.
Informace o rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům č. 21/2013 
a č. 22/2013 u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov", příjemce Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace
ZK 544/12/16
7.
Další postup ve věci rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o zamítnutí žádosti o vrácení vratitelného přeplatku u projektu 
reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace
ZK 545/12/16
8.
Postup ve věci zahájeného daňového řízení u projektu 
reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace
ZK 546/12/16
9.
Postup ve věci platebního výměru č. 13/2016 k projektu 
reg.č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“
ZK 547/12/16
10.
Postup ve věci návrhu zprávy o auditu operace k projektu 
reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu 
- přístavba zázemí"
ZK 548/12/16
11.
Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.
ZK 549/12/16
12.
Informace o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu OP LZZ „Zítra v práci“ 
reg. č. CZ.1.04/2.1.01/E1.00001
ZK 550/12/16
13.
Informace o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu OP LZZ „Společně na trh práce v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00045
ZK 551/12/16
14.
Informace o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu OP LZZ „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“ reg.č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00050
ZK 552/12/16
15.
Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu 
rozpočtu ČR
ZK 553/12/16
16.
Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016
ZK 554/12/16
17.
Rozpočtové změny č. 373, 390/2016  
ZK 555/12/16
18.
Aktualizace vnitřního předpisu zastupitelstva kraje
ZK 556/12/16
19.
Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.9.2016
ZK 557/12/16
20.
Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech 
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I" - schválení návrhu změn ve znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace = druhá změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ZK 558/12/16
21.
Jmenování členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 559/12/16
22.
Návrh na odvolání a jmenování členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí Karlovarského kraje
ZK 560/12/16
23.
Žádost zapsaného spolku Tradiční řemesla Bernard, z.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu, registrační číslo CZ.1.07/3.2.12/05.0043
ZK 561/12/16
24.
Žádost Domu dětí a mládeže Karlovy Vary o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
ZK 562/12/16
25.
Žádost města Jáchymov o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně (sp. zn. 104/LP/16)
ZK 563/12/16
26.
Žádost města Jáchymov o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně (sp. zn. 105/LP/16)
ZK 564/12/16
27.
Žádost města Jáchymov o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně (sp. zn. 79/LP/16)
ZK 565/12/16
28.
Žádost obce Otovice, IČO 00573272, se sídlem Hroznětínská 130, 362 32 Otovice, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
ZK 566/12/16
29.
Žádost obce Zádub-Závišín, IČO 00572772, se sídlem Zádub 92, 353 01 Mariánské Lázně, o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
ZK 567/12/16
30.
Aktualizace Pravidel pro poskytování dotace z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje"
ZK 568/12/16
31.
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK02298/2016  o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Karlovarského kraje - změna specifikace účelu 
ZK 569/12/16
32.
Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obnova požární techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Chyše 
ZK 570/12/16
33.
Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obnova požární techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Útvina 


ZK 571/12/16
34.
Zavázání finančních prostředků do dalšího kalendářního roku vztahující 
se k veřejné zakázce „Pořízení šestnácti (16) nových dopravních automobilů 
do vybavení jednotek SDH obcí“  
ZK 572/12/16
35.
Vnitřní pravidla pro publikování příspěvků v rubrice Názory Krajských listů
ZK 573/12/16
36.
Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim“
ZK 574/12/16
37.
Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2206 Modernizace silnice
– průtah Děpoltovice“
ZK 575/12/16
38.
Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2172 Hranice – st. hranice“
ZK 576/12/16
39.
Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/22136 + III/2204 Modernizace silnice Hroznětín - Odeř“
ZK 577/12/16
40.
Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň, úsek 3“
ZK 578/12/16
41.
Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
ZK 579/12/16
42.
Financování údržby a provozu elektronického systému vykazování údajů 
o sociálních službách v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ po skončení projektu
ZK 580/12/16
43.
Informace o projektech Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb“ a „Podpora vybraných služeb sociální prevence“ v Karlovarském kraji“
ZK 581/12/16
44.
Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017
ZK 582/12/16
45.
Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2017
ZK 583/12/16
46.
Dodatek č. 1 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence
ZK 584/12/16
47.
Dodatek č. 19 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
ZK 585/12/16
48.
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
pro rok 2016 – Městské Muzeum Mariánské Lázně
ZK 586/12/16
49.
Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ – příprava
ZK 587/12/16
50.
Podání žádosti o dotaci z prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj
ZK 588/12/16
51.
Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 649/9 a 649/14 v k.ú. Vojkovice nad Ohří 
ZK 589/12/16
52.
Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov v rámci dokončeného projektu „Stavba Dopravní terminál Sokolov“ 
ZK 590/12/16
53.
Uzavření dodatku č. 5 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva 
v úplném znění – Lázně I. 
ZK 591/12/16
54.
Změna č. 32 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Mnichov - místních částí Sítiny a Rájov
ZK 592/12/16
55.
Změna č. 33 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve vedení trasy navrhovaného rozšíření skupinového vodovodu Žlutice
ZK 593/12/16
56.
Výjimka z pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací na hospodaření 
v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství
ZK 594/12/16
57.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb (dostavba nemocnice Cheb – pavilon „B“)
ZK 595/12/16
58.
Smlouva na poskytnutí náborového příspěvku – stabilizace interních oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s.
ZK 596/12/16
59.
Smlouvy na poskytnutí dotace v rámci programu „Podpory specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji“
- výjimka z pravidel Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 597/12/16
60.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby pro rok 2016 - Karlovarská krajská nemocnice a.s.
ZK 598/12/16
61.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby pro rok 2016 - NEMOS PLUS s.r.o. – nemocnice Ostrov
ZK 599/12/16
62.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za planění závazku veřejný služby pro rok 2016 - NEMOS Sokolov s.r.o.
- nemocnice Sokolov
ZK 600/12/16
63.
Dotace na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol v Karlovarském kraji
ZK 601/12/16
64.
Změna závazného finančního příslibu projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje" 
ZK 602/12/16
65.
Kontrola plnění opatření ke zjištěním veřejnosprávní kontroly provedené 
u Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace
staženo
66.
Výjimka ze Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury
ZK 603/12/16
67.
Informace o výsledku realizace projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, a poskytnutí dotace na nezpůsobilé výdaje projektu
ZK 604/12/16
68.
Poskytnutí individuální dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2017 - změna návrhu smlouvy
ZK 605/12/16
69.
Projekt "Most přes řeku Ohři ve Svatošských skalách" - schválení přípravy projektu
ZK 606/12/16
70.
Změny v akcích dotovaných v rámci dotačních programů Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji a Program obnovy venkova
ZK 607/12/16
71.
Žádost obce Nové Hamry o poskytnutí individuální dotace
ZK 608/12/16
72.
Informace o stavu, přípravě a realizací dostavby dálnice D6
ZK 609/12/16
73a
Informace o spolku "ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA 
PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S."
ZK 610/12/16
73b
Rozpočtová změna č. 450/2016
ZK 611/12/16
73c
Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování investičních projektů výstavby (rekonstrukcí) sportovních areálů - TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s., město Cheb
ZK 612/12/16
73d
Ukončení členství Karlovarského kraje v zájmovém sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
ZK 613/12/16
73e
Kondolence za oběti z Berlína a Ankary
ZK 614/12/16








Mgr. Jana Vildumetzová v.r.
hejtmanka 
Karlovarského kraje

Martin Hurajčík v.r.
náměstek hejtmanky








A. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Evu Valjentovou
- Mgr. Zdeňka Hrkala
- Mgr. Bc. Hanu Žákovou

Hlasování

B. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- Ing. Romana Procházku

Hlasování

C. Schválení programu jednání

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



Rozšíření programu o:


 bod č. 73a)	Informace o spolku "ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S."

 bod č. 73b)	Rozpočtová změna č. 450/2016

 bod č. 73c)	Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování investičních projektů výstavby (rekonstrukcí) sportovních areálů - TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s., město Cheb

 bod č. 73d)	Ukončení členství Karlovarského kraje v zájmovém sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

bod č. 73e)	Kondolence za oběti z Berlína a Ankary 


Staženo z programu:

bod č. 65)	Kontrola plnění opatření ke zjištěním veřejnosprávní kontroly provedené u Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace

Hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 20.12.2016

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 539/12/16

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 20.12.2016


Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

         Hlasování

2. Zpráva o činnosti předchozí Rady Karlovarského kraje za období od 22.8.2016 do 7.11.2016

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 540/12/16

- bere na vědomí předchozí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

Hlasování

3. Zpráva Finančního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 541/12/16

- bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 30.11.2016

- bere na vědomí usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 14.12.2016

Zodpovídá:
Ing. Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru

Hlasování

4. Zpráva Kontrolního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 542/12/16

- bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 1/12/16 - 6/12/16

Zodpovídá:
JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru

Hlasování

5. Stanovení náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 543/12/16

- schvaluje v souladu s ustanovením § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje, kteří nejsou 
v pracovním nebo obdobném poměru, náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva pro rok 2017 paušální částkou 220,-- Kč/hod. Náhrada bude poskytnuta na základě vystavené faktury a potvrzení účasti na jednání, v rozsahu nejvíce 8 hod/den, maximálně však 160 hodin 
v kalendářním roce.

Zodpovídá:
Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu

Hlasování

6. Informace o rozhodnutí o odvolání proti platebním výměrům č. 21/2013  a č. 22/2013 u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov", příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 544/12/16

- bere na vědomí informaci o rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru č. 21/2013 u projektu
reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov", příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, kterým byl platební výměr č. 21/2013 zrušen a řízení zastaveno

- bere na vědomí informaci o žádosti o vrácení vratitelného přeplatku ve výši 379.400,-- Kč včetně úroku z neoprávněného jednání správce daně podané dne 13.11.2016. Přeplatek vznikl zrušením platebního výměru č. 21/2013.

- bere na vědomí informaci o rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru č. 22/2013 u projektu 
reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov", příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, kterým byl platební výměr č. 22/2013 zrušen a řízení zastaveno

- bere na vědomí informaci o žádosti o vrácení vratitelného přeplatku ve výši 24.513,-- Kč včetně úroku 
z neoprávněného jednání správce daně podané dne 12.10.2016. Přeplatek vznikl zrušením platebního výměru č. 22/2013.

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

Hlasování

7. Další postup ve věci rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
o zamítnutí žádosti o vrácení vratitelného přeplatku u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, příjemce Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 545/12/16

- bere na vědomí informaci o rozhodnutí, kterým Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad zamítl žádost Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, 
o vrácení vratitelného přeplatku ve výši 33.160.392 Kč, proti kterému podala Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace dne 1.11.2016 odvolání

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
Hlasování



8. Postup ve věci zahájeného daňového řízení u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, příjemce Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 546/12/16

- bere na vědomí informaci o zahájení daňového řízení u projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 "Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“, příjemce Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov

Hlasování

9. Postup ve věci platebního výměru č. 13/2016 k projektu reg.č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 547/12/16

- bere na vědomí
- informaci o doručeném platebním výměru č. 13/2016 na odvod za porušení rozpočtové kázně ze dne 25.8.2016  k projektu reg. č. CZ.1.09/4.1.00/04.00021 "Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“
- informaci o podání žádosti o prominutí odvodu daně a dosud nevyměřeného penále a realizaci veškerých kroků souvisejících s podáním žádosti včetně úhrady správních poplatků
- informaci o podání odvolání proti platebnímu výměru

- ukládá ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje prověřit tuto akci a předložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje návrh na další postup

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

Hlasování

10. Postup ve věci návrhu zprávy o auditu operace k projektu reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 548/12/16

- bere na vědomí informaci o doručeném návrhu zprávy o auditu operace k projektu 
reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí"

- ukládá ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje prověřit tuto akci a předložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje návrh na další postup

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

Hlasování



11. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU 
od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 549/12/16

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 3.10.2016 u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto materiálu

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

Hlasování

12. Informace o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu OP LZZ „Zítra v práci“ 
reg. č. CZ.1.04/2.1.01/E1.00001

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 550/12/16

- bere na vědomí Informaci o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu „Zítra v práci“ financovaného 
v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

- ukládá Radě Karlovarského kraje předložení vyhodnocení úspěšnosti projektu na další jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, zejména kolik lidí zůstalo v práci po ukončení projektu

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

Hlasování

13. Informace o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu OP LZZ „Společně na trh práce 
v Karlovarském kraji  (Jedeme dál)“ reg. č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 551/12/16

- bere na vědomí Informaci o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu „Společně na trh práce 
v Karlovarském kraji (Jedeme dál)“ financovaného v rámci Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost

- ukládá Radě Karlovarského kraje předložení vyhodnocení úspěšnosti projektu na další jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, zejména kolik lidí zůstalo v práci po ukončení projektu

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

Hlasování

14. Informace o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu OP LZZ „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji  (Nestůj a pojď)“ reg.č.CZ.1.04/2.1.01/D8.00050

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 552/12/16


- bere na vědomí Informaci o realizaci, ukončení a vyúčtování projektu „Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce v Karlovarském kraji (Nestůj a pojď)“ financovaného v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

- ukládá Radě Karlovarského kraje předložení vyhodnocení úspěšnosti projektu na další jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, zejména kolik lidí zůstalo v práci po ukončení projektu

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

Hlasování

15. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 553/12/16

- bere na vědomí že Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RK 1424/12/16 ze dne 9.12.2016 navrhla úpravy zveřejněného Návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017

- souhlasí s navrhovanými úpravami (viz. tabulkové přílohy materiálu)

- schvaluje usnesení v následujícím znění:

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

•	schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:


I.	Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

·		očekávané rozpočtové příjmy (včetně přebytku*)		4 885 621 tis. Kč
·	      plánované výdaje                                                                  5 583 612 tis. Kč
·		Saldo                                                                                      - 697 991 tis. Kč
            krytí:   	                                       	   
·		financování z Fondu budoucnosti a úvěru 		              764 691 tis. Kč 
·		plánovaný přebytek příjmů*	                             	              - 66 700 tis. Kč
·		výsledný rozdíl příjmů, výdajů a financování         	     	              0 tis. Kč
·		výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:

Odbor

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Příspěvkové organizace
Příspěvkové organizace
Výdaje celkem




Provozní příspěvek
Investiční příspěvek


Zastupitelstvo
40 950



40 950

Kancelář ředitelky úřadu
184 499



184 499

Vnitřních záležitostí
25 530
850


26 380

Regionálního rozvoje
3 725 
1 550
10 000

15 275

Dopravy a silničního hospodářství
595 041

134 000
71 000
800 041

Životního prostředí a zemědělství
9 700
1 000


10 700

Kultury, pam.péče, lázeňství a CR
11 730

95 413
9 800
116 943

Sociálních věcí
3 242
4 000
27 304
 22 055
56 601

Zdravotnictví
27 297

174 000
43 200
244 497

Školství, mládeže a tělovýchovy
2 421 217
14 000
203 522 
33 520
2 672 259

Investic a správa majetku
4 425
288 000


292 425

Bezpečnosti a krizového řízení
2 000



2 000

Projektového řízení a informatiky
14 300
3 800


18 100

Finanční
305 598
5 000


310 598

Legislativní a právní a KŽÚ
965



965

Příspěvky cizím subjektům dle jednotlivých odborů






Zastupitelstvo
2 400



2 400

z toho příspěvek






Asociace krajů
900



900

Regionálního rozvoje
18 325
8 800


27 125

z toho příspěvek






Reg.rada regionu soudržnosti SZ
500



500

Dopravy a silničního hospodářství
352



352

Životního prostředí a zemědělství
16 155
1 000


17 155

Kultury, pam.péče, láz. a CR
34 760



34 760

Sociálních věcí
44 060



44 060

Zdravotnictví
900



900

Školství, mládeže a tělovýchovy
23 300



23 300

Bezpečnosti a krizového řízení
2 930
8 850


11 780

Provozní náklady projektů EU






Regionálního rozvoje
65



65

Dopravy a silničního hospodářství
769



769

Životního prostředí a zemědělství
11 170



11 170

Kultury, pam.péče, lázeň. a CR
20



20

Školství, mládeže a tělovýchovy
3 400



3 400

Investic a správa majetku
331



331

Projektového řízení a informatiky
13 038



13 038

Projekty EU (PRK) dle jednotlivých odborů






Regionálního rozvoje
24 242



24 242

Životní prostředí a zemědělství
4 835



4 835

Kultury,pam.péče, lázeň. a CR
2 003



2 003

Sociálních věcí
21 893



21 893

Zdravotnictví
192 778



192 778

Školství, mládeže a tělovýchovy
58 503



58 503

Akce kraje spolufinancované ze SR ČR






Sociálních věcí
57 000



57 000


Příděl do Fondu budoucnosti
70 000



      70 000

										         údaje v tis.Kč



II. 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 finančním odborem dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v komentáři k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017
-	v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň mezi běžnými či kapitálovými výdaji téže kapitoly jsou 
v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny finančním odborem 
dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v komentáři k rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2017
-	v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji (kromě přesunů v souvislosti 
s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč
-	mezi kapitolami (odbory) (kromě přesunů v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU a kromě převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje kromě přesunů finančních prostředků převyšujících 
v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč
-	mezi kapitolami (odbory) v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných 
z fondů EU a též úhrady očekávaných sankcí EU, z důvodu přesunu finančních prostředků 
na úhradu mzdových, cestovních a dalších výdajů a sankcí EU, které souvisejí s realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU, budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, 
ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje
-	mezi kapitolami (odbory) v souvislosti s převodem finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, schvalovanými Radou Karlovarského kraje 
(dle §59 odst. (1) písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů)
-	přijetí dotací z veřejných rozpočtů a též případných vratek bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními. K těmto Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje v souladu 
s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje.
-	 jednorázové zapojení daňového přijmu „daně z příjmu 	právnických osob hrazené krajem“ 
z důvodu správného a včasného zaúčtování tohoto daňového příjmu bude provedeno rozpočtovým opatřením. K provedení tohoto rozpočtového opatření Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje.
-	zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu Karlovarského kraje bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními, která jsou vyhrazena Zastupitelstvu Karlovarského kraje
-	zapojování financování z fondu budoucnosti, fondu rezerv a rozvoje a fondu řízení likvidity nad rámec schváleného rozpočtu bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními, 	
která jsou vyhrazena Zastupitelstvu Karlovarského kraje
-	přesuny finančních prostředků převyšující v jednotlivých případech částku  5 000 tis. Kč  bude prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními, která jsou vyhrazena Zastupitelstvu Karlovarského kraje

		o	s výjimkou zapojování dotací (a případných vratek) z veřejných rozpočtů 
do rozpočtu Karlovarského kraje 
		o	s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů (včetně úhrady očekávaných sankcí EU) v rámci schváleného rozpočtu kraje
		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)
		o	s výjimkou jednorázového zapojení daňového přijmu „daně z příjmu právnických osob hrazené krajem“


 III. Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 	                           
	o	k rozpočtům obcí v celkové výši 	   260 047 tis. Kč

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových změn takto:

	I.	Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů, státních fondů ČR a dalších veřejných rozpočtů (včetně případných vratek) Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití s maximální hospodárností, 
a to při dodržení titulu účelovosti.

	II.	Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč.

	III.	Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje, včetně přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč, a to pouze v níže uvedených případech

	o	převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů v rámci schváleného rozpočtu kraje (včetně úhrad očekávaných sankcí EU)
	o	převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje (§ 59 odst. (1) písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů)
	o	jednorázového zapojení daňového příjmu „daně z příjmu právnických osob hrazené krajem“

v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

	IV.	Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací, a to z rozpočtové rezervy, kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč.

	V.	Ostatní rozpočtové změny neuvedené v bodech I. – III. jsou vyhrazeny Zastupitelstvu Karlovarského kraje. Jedná se o:
	-	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 5 000 tis. Kč 
		o	s výjimkou zapojování dotací z veřejných rozpočtů a případných vratek
do rozpočtu Karlovarského kraje, 
		o	s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů 
a úhrady očekávaných sankcí EU v rámci schváleného rozpočtu kraje,  
		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), 
		o	s výjimkou jednorázového zapojení daňového přijmu „daně z příjmu právnických osob hrazené krajem“.
	
	Dále je Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhrazeno provádět veškeré změny vyhrazené zastupitelstvu kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

- ukládá
 a) 	Finančnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje a příspěvkové organizace Karlovarského kraje
b)	Finančnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést podrobný rozpis celkových výdajů jednotlivých kapitol (odborů) dle jednotlivých položek rozpočtové skladby
c)	Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
na jeho nejbližším zasedání
d)	Hejtmance Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
Hlasování

16. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2016

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 554/12/16

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2016 až 408/2016

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

Hlasování

17. Rozpočtové změny č. 373, 390/2016  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 555/12/16

- schvaluje

Rozpočtovou změnu č. 373/2016
- přesun rozpočtových prostředků Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 
v rámci kapitoly Příspěvky cizím subjektům ve výši ± 1.645.554,-- Kč. Jedná se o změnu charakteru poskytnuté dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – Úřadu Regionální rady 
a na spolufinancování projektů z Regionálního operačního programu Severozápad v roce 2016 z investiční na neinvestiční.

Rozpočtovou změnu č. 390/2016
 - navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  12.771.487,-- Kč formou vzájemného provedení zápočtu pohledávek a závazků mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary 
v návaznosti na uzavřenou směnnou smlouvu ev.č. KK 02208/16

Termín kontroly: únor 2017



Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

Hlasování

18. Aktualizace vnitřního předpisu zastupitelstva kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 556/12/16

- schvaluje Pravidla pro schvalování účetních závěrek Karlovarského kraje

Termín kontroly: březen 2017

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního


Hlasování

19. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 
k 30.9.2016

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 557/12/16

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje k 30.9.2016

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

Hlasování

20. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I" - schválení návrhu změn ve znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace = druhá změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 558/12/16

- schvaluje podání žádosti o změny ve znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho příloh projektu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci 
OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace I" Zprostředkujícímu subjektu, dle návrhu

Termín kontroly: duben 2017

Zodpovídá:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a správy majetku

Hlasování

21. Jmenování členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 559/12/16

Zastupitelstvo Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 20.12.2016

- volí členy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
                                 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

členové:	
- Mgr. Zdeněk Hrkal
- Ing. Erik Klimeš
- Mgr. Pavel Janus
- Mgr. Luděk Soukup
- Mgr. Jan Hluchý
- Bc. Petr Šikýř
- Ing. Jan Homolka
- Mgr. Vladimír Hartmann
- Mgr. Bc. Václav Slavík
- Mgr. Božena Šikýřová


Výbor pro zdravotnictví

členové: 	
- MUDr. Jiří Penc
- Zdena Batiková
- MUDr. Jiří Brdlík
- MUDr. Oldřich Vastl
- Ing. Petr Třešňák
- Věra Bartůňková
- Karla Maříková
- Jakub Pánik
- Jitka Pokorná
- Bc. Jana Kumberová, Dis. 


Výbor pro regionální rozvoj
  
členové: 	
- Ing. Lubomír Kovář
- Iva Kalátová
- Bc. Pavel Čekan
- Ing. Petr Čavojský
- Ing. Milan Rusev
- Ing. Eliška Stránská
- Michal Šťovíček
- Ing. Petr Navrátil
- Petr Schaller
- Karel Herman


Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku
     
členové:	
- Jitka Riesová
- Ing. Erik Klimeš
- Ingeborg Štiková
- Jiří Mlateček
- Ing. Otmar Homolka
- Ing. Martin Kalina
- Bohuslava Hajská
- Taťána Kocábová
- Bc. Josef Pojar
- Mgr. Petr Zahradníček

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

Hlasování

22. Návrh na odvolání a jmenování členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 560/12/16

- navrhuje Radě Karlovarského kraje, která ve smyslu ust. § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti,

odvolat:

- z funkce člena dozorčí rady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, 
se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, pana Ing. PETRA NAVRÁTILA, 
pana Ing. EDMUNDA JANISCHE, pana Ing. PETRA KULHÁNKA, pana Ing. JIŘÍHO ČERVENKU 
a pana Ing. JIŘÍHO KOTKA;

- z funkce člena dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO26402068,   
se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, pana Ing. KARLA JAKOBCE, pana Ing. JIŘÍHO VESELÉHO, pana Ing. TOMÁŠE SVOBODU, pana Mgr. PETRA ZAHRADNÍČKA, pana RUDOLFA POCKLANA;

- z funkce člena dozorčí rady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem 
K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, pana JUDr. MARTINA HAVLA;

a jmenovat

- do funkce člena dozorčí rady společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, 
se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, paní MUDr. Věru Procházkovou, paní MUDr. Helenu Trtkovou-Říhovou, pana Jiřího Vaněčka, pana Ing. Milana Ruseva a pana Ing. Josefa Kubička;

- do funkce člena dozorčí rady společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČO 26402068,   
se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, pana Ing. Pavla Berana, pana Martina Duška, pana Ladislava Sedláčka, pana Jaroslava Fujdiara, pana Rudolfa Pocklana a paní Mgr. Bc. Helenu Hejnovou;

- do funkce člena dozorčí rady společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o., IČO 26367858, se sídlem 
K Letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, pana Ing. Jana Zborníka;

- bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na pozice členů představenstva Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního 
a právního a krajského živnostenského úřadu

Hlasování


23. Žádost zapsaného spolku Tradiční řemesla Bernard, z.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu, registrační číslo CZ.1.07/3.2.12/05.0043

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 561/12/16

- schvaluje neprominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 9.068,-- Kč zapsanému spolku Tradiční řemesla Bernard, z.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01

- schvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 6.048,-- Kč zapsanému spolku Tradiční řemesla Bernard, z.s., IČO 27038467, 
Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního 
a právního a krajského živnostenského úřadu

Hlasování

24. Žádost Domu dětí a mládeže Karlovy Vary o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 562/12/16

- schvaluje částečné prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 50 % z částky 413.414 Kč, tj. 206.707 Kč, uložený Domu dětí a mládeže Karlovy Vary, platebním výměrem č. 47/2015

Termín kontroly: únor 2017

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

Hlasování

25. Žádost města Jáchymov o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně 
(sp. zn. 104/LP/16)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 563/12/16

- schvaluje částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 
110.000,-- Kč, tj. 99.000,-- Kč, uloženého městu Jáchymov platebním výměrem č. 26/2016

Termín kontroly: únor 2017

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

Hlasování





26. Žádost města Jáchymov o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně 
(sp. zn. 105/LP/16)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 564/12/16

- schvaluje částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 
100.000,-- Kč, tj. 90.000,-- Kč, uloženého městu Jáchymov platebním výměrem č. 27/2016

Termín kontroly: únor 2017

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

Hlasování

27. Žádost města Jáchymov o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně 
(sp. zn. 79/LP/16)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 565/12/16

- schvaluje částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 70 % z částky 
30.000,-- Kč, tj. 21.000,-- Kč, uloženého městu Jáchymov platebním výměrem č. 28/2016

Termín kontroly: únor 2017

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

Hlasování

28. Žádost obce Otovice, IČO 00573272, se sídlem Hroznětínská 130, 362 32 Otovice, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 566/12/16

- ruší usnesení č. RK 463/05/16 ze dne 09.05.2016

- ruší usnesení č. ZK 230/06/16 ze dne 09.06.2016

- schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 70 % z částky 2.460,-- Kč, 
tj. 1.722,-- Kč, obci Otovice, IČO 00573272, se sídlem Hroznětínská 130, 362 32 Otovice

Termín kontroly: únor 2017

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního 
a právního a krajského živnostenského úřadu

Hlasování




29. Žádost obce Zádub-Závišín, IČO 00572772, se sídlem Zádub 92, 353 01 Mariánské Lázně, 
o prominutí odvodu a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 567/12/16

- schvaluje prominutí odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 70 % z částky 7.650,-- Kč, 
tj. 5.355,-- Kč, obci Zádub-Závišín, IČO 00572772, se sídlem Zádub 92, 353 01 Mariánské Lázně

- schvaluje prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 70 % 
z částky 1.232,-- Kč, tj. 862,40 Kč, obci Zádub-Závišín, IČO 00572772, se sídlem Zádub 92, 353 01 Mariánské Lázně

Termín kontroly: únor 2017

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního 
a právního a krajského živnostenského úřadu

Hlasování

30. Aktualizace Pravidel pro poskytování dotace z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 568/12/16

- schvaluje aktualizaci Pravidel pro poskytování dotace z dotačního programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje" v navrhovaném znění

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

Hlasování

31. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. KK 02298/2016  o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - změna specifikace účelu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 569/12/16

- souhlasí a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev.č. KK 02298/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Krásná a pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje 
Mgr. Janu Vildumetzovou podpisem tohoto Dodatku č. 1

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

Hlasování

32. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obnova požární techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů města Chyše

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 570/12/16

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Chyše na obnovu požární techniky 
ve výši 1.000.000 Kč

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Chyše na obnovu požární techniky ve výši 1.000.000 Kč a pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje 
Mgr. Janu Vildumetzovou podpisem veřejnoprávní smlouvy

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

Hlasování

33. Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - obnova požární techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Útvina

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 571/12/16

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Útvina na obnovu požární techniky 
ve výši 1.000.000 Kč

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Útvina na obnovu požární techniky ve výši 1.000.000 Kč a pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje 
Mgr. Janu Vildumetzovou podpisem veřejnoprávní smlouvy

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

Hlasování

34. Zavázání finančních prostředků do dalšího kalendářního roku vztahující se k veřejné zakázce „Pořízení šestnácti (16) nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí“  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 572/12/16

- souhlasí a schvaluje zavázání vrácených nevyčerpaných peněžních prostředků (z rozpočtu oddělení bezpečnosti a krizového řízení na rok 2016) z poskytnuté investiční dotace Karlovarského kraje ve výši 8.725.794 Kč, které se vztahují k veřejné zakázce „Pořízení šestnácti (16) nových dopravních automobilů do vybavení jednotek SDH obcí“ do dalšího kalendářního roku 2017 pro dané obce:

-	obec Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice 44, 362 25 Děpoltovice – Nová Role, IČ 00573221
-	obec Hájek, se sídlem Hájek 68, 363 01 Hájek – Ostrov, IČ 00573230
-	obec Hazlov, se sídlem Hazlov 31, 351 32 Hazlov, IČ 00253952
-	obec Horní Blatná, se sídlem nám. Svatého Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná, IČ 00480002
-	město Hranice, se sídlem U pošty 182, 351 24 Hranice u Aše, IČ 00253961
-	město Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, IČ 00253979
-	obec Krásno, se sídlem Radniční 1, 357 47 Krásno, IČ 00573167
-	obec Libá, se sídlem Libá 220, 351 31 Libá, IČ 00254037
-	obec Lomnice, se sídlem Kraslická 44, 356 01 Lomnice, IČ 00259497
-	obec Mnichov, se sídlem Mnichov 1, 353 01 Mnichov – Mariánské Lázně, IČ 00254096
-	obec Otročín, se sídlem Otročín 48, 364 63 Otročín, IČ 00254860
-	obec Ovesné Kladruby, se sídlem Ovesné Kladruby 17, 353 01 Ovesné Kladruby –
            Mariánské Lázně, IČ 00572667
-	obec Stará Voda, se sídlem Stará Voda 88, 353 01 Stará Voda – Mariánské Lázně, IČ
             00572748
-	obec Šindelová, se sídlem Šindelová 117, 357 06 Šindelová, IČ 00259632
-	obec Verušičky, se sídlem Verušičky 5, 364 56 Verušičky, IČ 00255131
-	obec Vojkovice, se sídlem Vojkovice 57, 362 73 Vojkovice, IČ 00255157

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
JUDr. Manfred Kraus, vedoucí oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Hlasování

35. Vnitřní pravidla pro publikování příspěvků v rubrice Názory Krajských listů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 573/12/16

- schvaluje Vnitřní pravidla pro publikování v rubrice Názory Krajských listů

Termín kontroly: 23.02.2017

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů

Hlasování

36. Schválení závazného finančního příslibu projektu „II/198 Modernizace silnice Kojšovice
- Toužim“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 574/12/16

- schvaluje
a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim“ ve výši max. 40.000.000,-- Kč,
tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 
b) vlastní spolufinancování projektu „II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim“ ve výši max. 4.000.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly: červen 2017

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

37. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2206 Modernizace silnice – průtah Děpoltovice“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 575/12/16

- schvaluje
a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „III/2206 Modernizace silnice – průtah Děpoltovice“ ve výši max. 25.000.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 
b) vlastní spolufinancování projektu „III/2206 Modernizace silnice – průtah Děpoltovice“ ve výši 
max. 2.500.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly: červen 2017


Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

38. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2172 Hranice – st. hranice“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 576/12/16

- schvaluje
a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „III/2172 Hranice – st. hranice“ ve výši max. 40.000.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 
b) vlastní spolufinancování projektu „III/2172 Hranice – st. hranice“ ve výši max. 4.000.000,-- Kč, 
tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly: červen 2017

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

39. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/22136 + III/2204 Modernizace silnice Hroznětín - Odeř“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 577/12/16

- schvaluje
a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „III/22136 + III/2204 Modernizace silnice Hroznětín - Odeř“ ve výši max. 20.000.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 
b) vlastní spolufinancování projektu „III/22136 + III/2204 Modernizace silnice Hroznětín - Odeř“ ve výši max. 2.000.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly: červen 2017

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

40. Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň, úsek 3“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 578/12/16

- schvaluje
 a) závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu „III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň, úsek 3“ ve výši max. 20.000.000,-- Kč, 
tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu 
b) vlastní spolufinancování projektu „III/21217 Modernizace silnice Františkovy Lázně – Třebeň, úsek 3“ ve výši max. 2.000.000,-- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly: červen 2017

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

41. Změna zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 579/12/16

- schvaluje Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 01 Dolní Rychnov, dle návrhu

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 01 Dolní Rychnov

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 
Chebská 282, 356 01 Dolní Rychnov vložit schválený Dodatek č. 15 ke Zřizovací listině organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje do příslušných rejstříků

Termín kontroly: únor 2017

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

Hlasování

42. Financování údržby a provozu elektronického systému vykazování údajů o sociálních službách 
v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 
v Karlovarském kraji“ po skončení projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 580/12/16

- bere na vědomí informaci o souběhu financování z Operačního programu zaměstnanost a z rozpočtu Karlovarského kraje pro výběrové řízení „Vytvoření elektronického systému vykazování údajů 
o sociálních službách“ realizovaného v rámci projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“

- schvaluje zajištění financování v rámci rozpočtových výhledů Karlovarského kraje na období 2018-2021 v celkové částce 600.000,-- Kč včetně DPH na údržbu a provoz (servisní podpora) elektronického systému vykazování údajů o sociálních službách po ukončení realizace projektu „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: březen 2017

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

43. Informace o projektech Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb“ a „Podpora vybraných služeb sociální prevence“ v Karlovarském kraji“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 581/12/16

- bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-8/2016  v rámci Operačního programu zaměstnanost na projekt Karlovarského kraje „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

- bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-12/2016  v rámci Operačního programu zaměstnanost na projekt Karlovarského kraje „Podpora vybraných služeb sociální prevence“, které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Termín kontroly: březen 2017

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

Hlasování

44. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 582/12/16

- schvaluje výjimku z Pravidel pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017 pro organizace 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně a SOS dětské vesničky, z.s.

- schvaluje zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji, dle návrhu

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

Termín kontroly: duben 2017

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

Hlasování

45. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 
v roce 2017

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 583/12/16

- schvaluje poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji 
v roce 2017 v celkové výši 14.987.000,-- Kč, dle návrhu

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem smluv o poskytnutí zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2017

Termín kontroly: červen 2017

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

Hlasování

46. Dodatek č. 1 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 584/12/16

- schvaluje vzor dodatku č. 1 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence

- schvaluje vydání dodatků č. 1 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence subjektům, dle návrhu

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem dodatků č. 1 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence

Termín kontroly: duben 2017

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

Hlasování

47. Dodatek č. 19  ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 585/12/16

- schvaluje dodatek č. 19 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

- vydává dodatek č. 19 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 19 ke zřizovací listině Domova pro osoby 
se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, k podpisu

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 19 
ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

- ukládá odboru investic a správa majetku, odboru sociálních věcí, odboru finančnímu a řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, zajistit veškeré podklady potřebné k realizaci převodu nemovitého majetku do správy Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, podat návrh na vklad a zveřejnění dodatku č. 19 ke zřizovací listině včetně příloh 
a příslušných listin Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, ve Sbírce listin Obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni

Termín kontroly: březen 2017

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního
Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

Hlasování

48. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2016 - Městské Muzeum Mariánské Lázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 586/12/16

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace ve výši 80.000,-- Kč pro žadatele Městské muzeum Mariánské Lázně, IČO 00368997

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 23.02.2017

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

Hlasování

49. Projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" - příprava

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 587/12/16

- schvaluje přípravu projektu "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary" v celkovém rozsahu max. 120 mil. Kč - zpracování studie a projektové dokumentace

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit veškeré kroky související se zahájením činností na přípravě projektu "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary"

Termín kontroly: 23.02.2017

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

Hlasování

50. Podání žádosti o dotaci z prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 588/12/16


- schvaluje
a) zařazení projektu "Karlovarský kraj - Živý kraj propagace turistické destinace" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
b) vlastní spolufinancování projektu "Karlovarský kraj - Živý kraj propagace turistické destinace ve výši max. 2.500.000,-- Kč, tzn. 50 % celkových uznatelných výdajů projektu
c) pověření náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, podpisem žádosti o dotaci pro projekt "Karlovarský kraj - Živý kraj propagace turistické destinace" podávaného 
do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Marketingové aktivity 
v cestovním ruchu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré činnosti, 
které souvisejí s podáním žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Marketingové aktivity

Termín kontroly: 23.02.2017

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

Hlasování

51. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti Státní statek Jeneč, státní podnik 
v likvidaci, do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 649/9 a 649/14 v k.ú. Vojkovice nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 589/12/16

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 649/9, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 330-3/2016 z původního pozemku p.p.č. 649/9 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 
p.p.č. 649/21 o výměře 280 m2 a 649/22 o výměře 60 m2 a části pozemku p.p.č. 649/14, která byla oddělena stejným geometrickým plánem č. 330-3/2016 z původního pozemku p.p.č. 649/14 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 649/23 o výměře 256 m2, vše v k.ú. Vojkovice nad Ohří 
a obci Vojkovice formou kupní smlouvy mezi Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci, 
se sídlem Třanovského 622/11,  PSČ 163 00 Praha - Řepy, IČO 00016918, zastoupeným Ing. Vladimírem Čapkem, jmenovaným likvidátorem (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 22.052,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky 
k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy

Termín kontroly: červen 2017

Zodpovídá:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a správy majetku
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování




52. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov 
v rámci dokončeného projektu „Stavba Dopravní terminál Sokolov“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 590/12/16

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 802/3, ostatní plocha o výměře 349 m2, v k.ú. Sokolov 
a nemovitých věcí v rámci dokončeného projektu „Stavba Dopravní terminál Sokolov“ - dle Přílohy č. 1, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmana, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15 ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné darovací smlouvy

Termín kontroly: březen 2017

Zodpovídá:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a správy majetku

Hlasování

53. Uzavření dodatku č. 5 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva v úplném znění – Lázně I.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 591/12/16

- schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 04.07.2008, uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/1, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657 (jako prodávajícím a oprávněným z věcného předkupního práva na straně jedné) a Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary, IČO 70891168 
(jako kupujícím a povinným z věcného předkupního práva na straně druhé), jejímž předmětem byl prodej budovy č.p. 306, vystavěné na pozemku st. parc. č. 902, pozemku st. parc. č. 902 a pozemku 
parc. č. 903/2, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary a současně zřízení věcného předkupního práva ve prospěch prodávajícího, a to v předloženém znění dodatku č. 5

Termín kontroly: březen 2017

Zodpovídá:
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a správy majetku

Hlasování

54. Změna č. 32 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Mnichov
- místních částí Sítiny a Rájov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 592/12/16

- schvaluje změnu č. 32 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Mnichov
- místních částí Sítiny a Rájov

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

Hlasování
55. Změna č. 33 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve vedení trasy navrhovaného rozšíření skupinového vodovodu Žlutice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 593/12/16

- schvaluje změnu č. 33 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve vedení trasy navrhovaného rozšíření skupinového vodovodu Žlutice

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

Hlasování

56. Výjimka z pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 594/12/16

- souhlasí udělit výjimku z pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací na hospodaření v lesích 
z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství městu Hranice a společnosti AŠSKÉ LESY s.r.o. a akceptovat vyúčtování doručené Krajskému úřadu Karlovarského kraje dne 01.11.2016

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

Hlasování

57. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb (dostavba nemocnice Cheb – pavilon „B“)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 595/12/16

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb (dostavba nemocnice Cheb – pavilon „B“) mezi Karlovarským krajem a městem Cheb, dle návrhu

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Cheb (dostavba nemocnice Cheb – pavilon „B“) 
mezi Karlovarským krajem a městem Cheb

Termín kontroly: červen 2017

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví

Hlasování

58. Smlouva na poskytnutí náborového příspěvku – stabilizace interních oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 596/12/16

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí náborového příspěvku mezi Karlovarským krajem, Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a MUDr. Alexanderem Mirsky, dle návrhu

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku

- bere na vědomí informaci o neuzavření schválených smluv o poskytnutí náborového příspěvku ze strany 
MUDr. Raed Quasem, MUDr. Paula Miľová, MUDr. Gorazd Mitrevski

Termín kontroly: červen 2017

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví

Hlasování

59. Smlouvy na poskytnutí dotace v rámci programu „Podpory specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství 
pro děti a dorost v Karlovarském kraji“ - výjimka z pravidel Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 597/12/16

- schvaluje výjimku z programu schváleného Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 9.6.2016 usnesením č. ZK 254/06/16 s názvem „Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost 
 Karlovarském kraji“

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí příspěvku na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství (v Karlovarském kraji) 
mezi:

Karlovarským krajem, společností PV-AMBULANCE s.r.o. a MUDr. Lucií Damovou, dle návrhu

Karlovarským krajem, společností PV-AMBULANCE s.r.o. a MUDr. Jiřinou Smítkovou, dle návrhu

Karlovarským krajem, společností NEMOS AMBULANCE s.r.o. a MUDr. Janem Nemčekem, dle návrhu

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje podpisem výše uvedených smluv 
o poskytnutí příspěvku na podporu specializačního vzdělávání

Termín kontroly: červen 2017

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví

Hlasování

60. Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby pro rok 2016 - Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 598/12/16

- bere na vědomí žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s., o navýšení zálohy na stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění lůžkové a ambulantní péče Karlovarské krajské nemocnici a.s., na rok 2016, dle návrhu

- schvaluje navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby za zajištění lůžkové a ambulantní péče Karlovarské krajské nemocnici a.s., na rok 2016 o částku 19.148.132,-- Kč s tím, že v roce 2017 proběhne podrobná kontrola finančních prostředků na úhradu závazku veřejné služby z rozpočtu Karlovarského kraje a podrobná kontrola hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s.

- ukládá finančnímu výboru, aby kontrolu hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a.s., zařadil 
do plánu kontrol na rok 2017

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., dle návrhu

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem výše uvedeného dodatku č. 1

Termín kontroly: duben 2017

Zodpovídá:
MUDr. Josef März, generální ředitel a předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.


61. Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby pro rok 2016 - NEMOS PLUS s.r.o. – nemocnice Ostrov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 599/12/16

- bere na vědomí žádost společnosti NEMOS PLUS s.r.o., o navýšení zálohy na stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění lůžkové a ambulantní péče v nemocnici Ostrov 
na rok 2016, dle návrhu

- schvaluje navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby za zajištění lůžkové a ambulantní péče společnosti NEMOS PLUS s.r.o., pro nemocnici Ostrov na rok 2016 o částku 6.906.402,-- Kč s tím, že v roce 2017 proběhne podrobná kontrola finančních prostředků na úhradu závazku veřejné služby 
z rozpočtu Karlovarského kraje

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby mezi Karlovarským krajem a NEMOS PLUS s.r.o., dle návrhu

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem výše uvedeného dodatku č. 1

Termín kontroly: duben 2017

Zodpovídá:
Mgr. David Soukup, jednatel společnosti NEMOS PLUS s. r. o.


62. Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za planění závazku veřejný služby pro rok 2016 - NEMOS Sokolov s.r.o. - nemocnice Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 600/12/16

- bere na vědomí žádost společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., o navýšení zálohy na stanovení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby - zajištění lůžkové a ambulantní péče v nemocnici Sokolov na rok 2016, dle návrhu

- schvaluje navýšení vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby za zajištění lůžkové a ambulantní péče společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o., pro nemocnici Sokolov na rok 2016 o částku 7.815.837,-- Kč s tím, že v roce 2017 proběhne podrobná kontrola finančních prostředků na úhradu závazku veřejné služby z rozpočtu Karlovarského kraje

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby mezi Karlovarským krajem a NEMOS SOKOLOV s.r.o., dle návrhu

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, podpisem výše uvedeného dodatku č. 1

Termín kontroly: duben 2017

Zodpovídá:
Mgr. David Soukup, jednatel společnosti NEMOS Sokolov s. r. o.

Hlasování

63. Dotace na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol 
v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 601/12/16

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost základních škol zřizovaným obcemi na částečnou úhradu nákladů spojených se studiem zaměstnanců těchto příspěvkových organizací v celkové výši 112.500 Kč dle přílohy a uzavření veřejnoprávních smluv, dle návrhu

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit veřejnoprávní smlouvy k podpisu 
Ing. Jaroslavu Bradáčovi, členu Rady Karlovarského kraje, a realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: březen 2017

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Hlasování

64. Změna závazného finančního příslibu projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje" 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 602/12/16

- bere na vědomí informaci o výši schválených způsobilých výdajů projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje", jehož nositelem je Karlovarský kraj, ze strany poskytovatele dotace, 
tj. 19.964.366,86 Kč

- schvaluje změnu závazného rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování výdajů projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje", které spočívá v navýšení 
na maximální částku 19.964.366,86 Kč, tzn. 100 % celkových způsobilých výdajů projektu

- schvaluje snížení výše vlastního spolufinancování projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje" z částky 1.300.000 Kč na 998.218,35 Kč, tzn. 5 % celkových způsobilých výdajů projektu

Termín kontroly: březen 2017

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Hlasování

65. Kontrola plnění opatření ke zjištěním veřejnosprávní kontroly provedené u Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.


66. Výjimka ze Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 603/12/16

- bere na vědomí informaci o počtu a struktuře žadatelů o poskytnutí stipendia v rámci Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury pro akademický rok 2016/2017

- schvaluje výjimku ze Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury pro akademický rok 2016/2017 spočívající v poskytnutí stipendia všem 32 žadatelům, 
kteří splnili podmínky pro poskytnutí stipendia

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat o výjimce ze Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje pro akademický rok 2016/2017 žadatele o stipendium

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: březen 2017

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Hlasování

67. Informace o výsledku realizace projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen 
pro kvalitní výuku" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace, a poskytnutí dotace na nezpůsobilé výdaje projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 604/12/16

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen
pro kvalitní výuku" Integrované střední školy Cheb, příspěvkové organizace

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Integrované střední škole Cheb, příspěvkové organizaci, na financování nezpůsobilých výdajů projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ ve výši 707.255,98 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy, dle návrhu

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit veřejnoprávní smlouvu k podpisu 
Ing. Jaroslavu Bradáčovi, členu Rady Karlovarského kraje, a realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: červen 2017

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Hlasování

68. Poskytnutí individuální dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2017
- změna návrhu smlouvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 605/12/16

- schvaluje
- zrušení části usnesení č. ZK 356/09/16, kterým byl schválen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2017, zbývající část usnesení zůstává nezměněna
- nový návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na rok 2017

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem smlouvy

Termín kontroly: březen 2017

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

Hlasování

69. Projekt "Most přes řeku Ohři ve Svatošských skalách" - schválení přípravy projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 606/12/16

- souhlasí a schvaluje
- zařazení projektu "Most přes řeku Ohři ve Svatošských skalách" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje
- navýšení návrhu rozpočtu odboru regionálního rozvoje o částku 2.000.000 Kč na přípravu projektu "Most přes řeku Ohři ve Svatošských skalách"

- ukládá odboru investic a správy majetku a odboru regionálního rozvoje projednat souhlas s umístěním mostu na pozemcích, které nejsou v majetku Karlovarského kraje s následnou možností odkoupení 
před zadáním veřejné zakázky na projektovou dokumentaci stavby mostu

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a správy majetku

Hlasování

70. Změny v akcích dotovaných v rámci dotačních programů Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji a Program obnovy venkova

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 607/12/16

- schvaluje
- změnu charakteru poskytnutých finančních prostředků obci Stráž nad Ohří v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" a návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě evid. č. KK 02117/2016-00
- změnu parametrů akce, na kterou byla poskytnuta dotace obci Nové Hamry v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě evid. č. KK 00915/2016-00
- změnu parametrů akce, na kterou byla poskytnuta dotace obci Andělská Hora v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě evid. č. KK 00796/2016-00
- změnu parametrů akce, na kterou byla poskytnuta dotace obci Svatava v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. KK 00775/2016-00

- pověřuje Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje, podpisem dodatků výše uvedených veřejnoprávních smluv

Termín kontroly: březen 2017

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

Hlasování

71. Žádost obce Nové Hamry o poskytnutí individuální dotace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 608/12/16

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace obci Nové Hamry na rozšíření veřejného osvětlení 
do Horních Hamrů (I. etapa) v částce 200.000,-- Kč

Termín kontroly: únor 2017

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

Hlasování

72. Informace o stavu, přípravě a realizací dostavby dálnice D6

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 609/12/16

- bere na vědomí informaci o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6

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

Hlasování

73a. Informace o spolku "ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S."

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 610/12/16

- bere na vědomí aktuální stav a informace o spolku "ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA 
PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S."

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

Hlasování
73b. Rozpočtová změna č. 450/2016

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 611/12/16

- schvaluje

 Rozpočtovou změnu č. 450/2016
- zapojení financování Fondu budoucnosti v celkové výši 33.870.371,-- Kč do rozpočtu Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje na navýšení zálohy závazku veřejné služby 
pro rok 2016 v oblasti zdravotnictví pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s., NEMOS PLUS, s.r.o. 
a NEMOS SOKOLOV, s.r.o.

Termín kontroly: 23.02.2017

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

Hlasování

73c. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování investičních projektů výstavby (rekonstrukcí) sportovních areálů - TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s., město Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 612/12/16

- bere na vědomí žádosti TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. a města Cheb o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektů v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Státní podpora v oblasti investic pro rok 2017 - Program 133510" a vyjadřuje 
jim podporu

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje spolku TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s., na spolufinancování realizace projektu "Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart" 
ve výši 4.000.000 Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu kraje

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb 
na spolufinancování realizace projektu "AREÁL TJ LOKOMOTIVA CHEB - ETAPA I.
- REKONSTRUKCE HALY S PŘÍSTAVBOU ŠATEN A NOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM" ve výši 2.000.000 Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu kraje

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy informovat o tomto usnesení TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. a město Cheb

Termín kontroly: 23.02.2017

Zodpovídá:
Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Hlasování

73d. Ukončení členství Karlovarského kraje v zájmovém sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 613/12/16

- schvaluje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a se stanovami zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary ukončení účasti Karlovarského kraje v zájmovém sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

- ukládá krajskému úřadu připravit veškeré právní dokumenty související s ukončení činnosti Karlovarského kraje v zájmovém sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

Termín kontroly: 23.02.2017

Zodpovídá:
Mgr. Martina Vránová, ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje

Hlasování

73e. Kondolence za oběti z Berlína a Ankary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 614/12/16

- ukládá hejtmance Karlovarského kraje odeslat níže uvedené kondolence na příslušná velvyslanectví 
a konzulát:

 Velvyslanectví SRN
 Vaše excelence, vážený pane velvyslanče, Zastupitelé Karlovarského 
 kraje na svém dnešním zasedání uctili památku obětí tragické události 
 na berlínských Vánočních trzích.
 Vyjadřují hlubokou účast pozůstalým, rodinám zraněných a vlastně celé 
 SRN.
 V Karlových Varech dne 20.12.2016

 Velvyslanectví Ruské federace v Praze a konzulát Ruské federace v Karlových Varech
 Vaše excelence, vážený pane velvyslanče /konzule/, Zastupitelé 
 Karlovarského kraje na svém dnešním zasedání uctili památku 
 zavražděného velvyslance Ruské federace v Turecku Andreje Karlova. 
 Vyjadřují hlubokou účast Vaší zemi a zejména pozůstalým po zavražděném 
 diplomatovi.
 V Karlových Varech dne 20.12.2016

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů

Hlasování

