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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06



USNESENÍ

z 9. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 25.01.2018 (mimo řádný termín) v době od 9:06 do 10:38 hod.
v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje



Přítomno:	……………………………	39 členů zastupitelstva	
Omluveni:             ……………………………	Bc. Čekan, Bc. Čermák, JUDr. Havel, 
Ing. Horník, Mgr. Kubis, Ing. Kulhánek	
Přizvaní:               ……………………………	Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		Lenka Burešová


          usnesení č. 


A.
Informace o zániku mandátu a složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 01/01/18
B.
Volba návrhové komise

C.
Volba ověřovatelů zápisu

D.
Schválení programu jednání




1.
Schválení smlouvy o spolupráci mezi BMW, Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s., a Karlovarským krajem
ZK 02/01/18







       Mgr. Jana Vildumetzová v. r.                                    		        Martin Hurajčík v. r.
                    hejtmanka                                                                            náměstek hejtmanky
           Karlovarského kraje




Ing. Josef Janů v. r.
ověřovatel

A. Informace o zániku mandátu a složení slibu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. 01/01/18

- bere na vědomí, že hejtmanka kraje Mgr. Jana Vildumetzová obdržela dne 24.1.2018 od Ing. Romana Procházky písemné oznámení o odstoupení z funkce člena zastupitelstva kraje, člena výboru 
pro hospodaření s majetkem a likvidaci nepotřebného majetku, z funkce člena komise pro kulturu 
a památkovou péči i z funkce ředitele příspěvkové organizace Muzeum Cheb

- bere na vědomí, že prvním náhradníkem z kandidátní listiny téhož politického hnutí je Iva Kalátová, stávající starostka města Rotava

- bere na vědomí, že pí Iva Kalátová složila na 9. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, konaného dne 25.01.2018, zákonem stanoveným způsobem, slib člena zastupitelstva kraje

Hlasování

B. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Mgr. Bc. Hanu Žákovou
- p. Patrika Pizingera
- Ing. Evu Valjentovou

   Hlasování

C. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Janů
- Mgr. Bc. Helenu Hejnovou

Hlasování

D. Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání.

Hlasování














1. Schválení smlouvy o spolupráci mezi BMW, Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s., 
a Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 02/01/18

- schvaluje smlouvu o spolupráci mezi BMW, Sokolovskou uhelnou, právním nástupcem, a.s., 
a Karlovarským krajem dle předloženého návrhu

- ukládá radě kraje pověřit Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizací vybudování napojení rozvojového centra na komunikaci ve vlastnictví Karlovarského kraje 
v souladu se schválenou smlouvou

- ukládá radě kraje udělit plnou moc k jednání za Karlovarský kraj s příslušnými orgány a organizacemi za účelem realizace závazku vyplývajícího se smlouvy o spolupráci pro Karlovarský kraj

- ukládá radě kraje uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic, příspěvková organizace, předložit dvakrát ročně k 1.7. a k 1.1. následujícího roku zprávu o realizaci plnění závazku Karlovarského kraje 
z uzavřené smlouvy

Termín kontroly: 13.09.2018

Zodpovídá:
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního 
a právního a krajského živnostenského úřadu
Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

