Usnesení ze 7. řádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.9.2006
21.9.2006		Strana 1 (celkem 18)
                            K a r l o v a r s k ý    k r a j    
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21



USNESENÍ

ze 7. řádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 21.9.2006 v době od 9:06 do 10:28 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 41 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………   	 MUDr. Máj, Ing. Řezníček, Ing. Horník, Ing. Fiala
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.	 Informace o rezignaci člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a slib nové členky	ZK  147/09/06

1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.9.2006		ZK  148/09/06
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 21.9.2006				ZK  149/09/06
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  150/09/06
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  151/09/06
	a) Zpráva kontrolního výboru 								ZK  152/09/06
5.	Program Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu 	ZK  153/09/06
NUTS 2 Severozápad. Zajištění spolufinancování realizace akcí z prostředků kraje.
6.	Poskytnutí finančního příspěvku Městu Aš na vybudování infrastruktury 		ZK  154/09/06
Integrovaného záchranného systému 
7.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1 – schválení 	ZK  155/09/06
akcí v rámci 3. kola výzvy
8.	Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – výběr grantových projektů 		ZK  156/09/06
k financování v rámci 3. kola výzvy
9.	Souhlas vlastníka – Karlovarského kraje s realizací projektů v souvislosti 		ZK  157/09/06
s Regionálním operačním programem regionu NUTS 2 Severozápad
10.	Návrh na rozdělení neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů 		ZK  158/09/06
vybraných obcí Karlovarského kraje – výdaje na odbornou přípravu členů jednotek, 
na věcné vybavení jednotek a k uhrazení nákladů jednotek spojené se zásahy mimo 
její územní obvod  
11.	Projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ – schválení 	ZK  159/09/06
	realizace a předfinancování projektu
12.	Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad			ZK  160/09/06
13.	Změna pravidel PZ č. 3/2005 – Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků 	ZK  161/09/06
	z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje v rámci dotačního 
	programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji”
14.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2006 – 2. kolo	ZK  162/09/06
15.	Projekt Partnerství pro budoucnost 2 – Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci	ZK  163/09/06
16.	Návrh na udělení dotací pro rok 2006 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací 	ZK  164/09/06
	činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje 
	Karlovarského kraje – II. kolo
17.	Záměr majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Rekonstrukce průtahu 		ZK  165/09/06
	Nové Sedlo – I. etapa“
18.	Vklad nemovitého majetku do vlastnictví ÚS KK, a.s. – dokončení reorganizace 	ZK  166/09/06
	KSÚS KK, p. o. 
19.	Zpráva o průběhu a dosavadních výsledcích kontroly v Nemocnici Karlovy Vary	ZK  167/09/06
20.	Zřízení Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje						ZK  168/09/06
21.	Rozpočtová změna										ZK  169/09/06
22.	Informace o rozpočtových změnách v roce 2006						ZK  170/09/06
23.	Prominutí pohledávky příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování 	ZK  171/09/06
	a služeb Karlovy Vary
24.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely 		ZK  172/09/06
	č. 1565/5 v k.ú. Prachomety
25.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 1557, 		ZK  173/09/06
	včetně budovy č.e. 66  v k.ú. Jáchymov
26.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemkové		ZK  174/09/06 
	parcely č. 1715 v k.ú. 	Karlovy Vary
27.	Úplatné  nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemkové 	ZK  175/09/06
	parcely č. 94/4 v k.ú. Dolní Pochlovice
28.	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Nadace Georgia Agricoly, region 		ZK  176/09/06
	Slavkovský les do majetku Karlovarského kraje
29.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Letišti 			ZK  177/09/06
	Karlovy Vary s.r.o. 
30.	Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Junior Dixielandu 	ZK  178/09/06
	Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně pro účast 
	na jazzovém festivalu Wagga-Wagga v Austrálii
31.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK  179/09/06
	rezervací a městských památkových zón 2006 – III. a IV. etapa	
32.	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině: Krajská knihovna Karlovy Vary			ZK  180/09/06
33.	Akční plán krajské protidrogové strategie Karlovarského kraje na období 2005-2009	ZK  181/09/06
34.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO – II. kolo 2006 				ZK  182/09/06
35.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK  183/09/06
36.	Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	ZK  184/09/06
	a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
37.    Různé






               JUDr. Josef Pavel v. r.	        	                 	       RNDr. Petr Horký v. r.
             	    hejtman                  					náměstek hejtmana	
               Karlovarského kraje       				    




A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Stanislava Duška
- Václava Veselého
- Bc. Radomila Golda
hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Malého
- Ing. Jiřího Mutinského
- Mgr. Jaroslava Borku
hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo program dnešního jednání s těmito změnami:

Rozšíření programu o:
bod č. D)	- Informace o rezignaci člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a slib nové členky

hlasování


D) Informace o rezignaci člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a slib nové členky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  147/09/06

- bere na vědomí

	rezignaci  RNDr. Pavla Vanouška v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. c), zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších změn a doplňků, dnem 18.9.2006


	že prvním náhradníkem z kandidátní listiny  téže politické strany je Hana Hozmanová


	že hejtman Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., 
ve znění pozdějších změn a doplňků, předal dne 20.9.2006 po uprázdnění mandátu, osvědčení paní  Haně Hozmanové o tom, že se  stala členkou Zastupitelstva Karlovarského kraje  dnem 19.9.2006


	složení slibu Hany Hozmanové do rukou hejtmana Karlovarského kraje, JUDr. Josefa Pavla


hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.9.2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  148/09/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.9.2006

Zodpovídá: Mgr. David Korba, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí

hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 21.9.2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  149/09/06

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje a jednání:

		24. mimořádné dne 27. června 2006
		25. mimořádné dne 3. července 2006
		26. řádné dne 10. července 2006
		27. mimořádné dne 13. července 2006
		28. mimořádné dne 26. července 2006
		29. řádné dne 27.července 2006
		30. mimořádné dne 31. července 2006
		31. řádné dne 10. srpna 2006
		32. mimořádné dne 14. srpna 2006
		33. mimořádné dne 28. srpna 2006
		34. mimořádné dne 30. srpna 2006 	

Zodpovídá:	Mgr. David Korba, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  150/09/06

- bere na vědomí informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady kraje

hlasování


4.  Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  151/09/06

- bere na vědomí informaci o činnosti výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje



4a) Zpráva kontrolního výboru 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  152/09/06

- bere na vědomí usnesení z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 31/9/06 – 36/9/06

Zodpovídá: RNDr. Jaroslav Růžička,  předseda kontrolního výboru
hlasování en bloc o bodech č. 4 a 4a)


5. Program Dotační titul č. 4 – Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad. Zajištění spolufinancování realizace akcí z prostředků kraje.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  153/09/06

- schvaluje vydání příslibu finančního krytí povinného podílu spolufinancování kraje na realizaci akcí:

- Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově – Projekt vzdělávání, komunikace a integrace
- Střední průmyslová škola Ostrov – Rekonstrukce centra technického středoškolského a celoživotního vzdělávání
- Galerie umění Karlovy Vary – Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila
- Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – Projekt revitalizace Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov

za podmínky, že na realizaci těchto akcí budou přiznány finanční prostředky v požadované výši z Regionálního operačního programu

Termín kontroly: červen 2007

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


6. Poskytnutí finančního příspěvku Městu Aš na vybudování infrastruktury Integrovaného záchranného systému 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  154/09/06

- schvaluje přidělení finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč pro Město Aš na vybudování infrastruktury Integrovaného záchranného systému v Aši

- ukládá odboru ekonomickému realizovat veškeré úkoly, které vyplývají z přidělení finančního příspěvku městu Aš z finančních prostředků Karlovarského kraje 

- pověřuje hejtmana JUDr. Josefa Pavla podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 14.12.2006

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


7. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1 – schválení akcí v rámci 
3. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  155/09/06

- schvaluje akce, jimž bude poskytnut grant, náhradní akce a akce, které nebudou podpořeny v rámci grantových schémat v opatření 1.1 SROP

- vydává závazný příslib spolufinancování akcí v rámci grantových schémat v opatření 1.1 dle výše předepsaného spolufinancování ze strany Karlovarského kraje

Termín kontroly: I. čtvrtletí 2007

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


8. Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – výběr grantových projektů k financování v rámci 3. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  156/09/06

- bere na vědomí informaci o průběhu grantového schématu Karlovarského kraje „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ – opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 

- schvaluje
a) grantové projekty ve 3. kole výzvy, jimž bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 14.409.659,75 Kč v rámci grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
b) grantový projekt, který bude ve 3. kole výzvy zařazen do zásobníku projektů v rámci grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Termín kontroly: 14.12.2006

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


9. Souhlas vlastníka – Karlovarského kraje s realizací projektů v souvislosti s Regionálním operačním programem regionu NUTS 2 Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  157/09/06

- vydává souhlas vlastníka – Karlovarského kraje s realizací níže uvedených projektů v souvislosti s Regionálním operačním programem regionu NUTS 2 Severozápad :

Střední průmyslová škola Ostrov – Rekonstrukce centra technického středoškolského a celoživotního vzdělávání
Galerie umění Karlovy Vary – Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – Projekt revitalizace  Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov

za podmínky, že na realizaci těchto akcí budou přiznány finanční prostředky v požadované výši z Regionálního operačního programu.

- vydává souhlas vlastníka – Karlovarského kraje s s nakládáním s nemovitostmi v rozsahu Regionálního operačního programu regionu NUTS 2 Severozápad a v souvislosti s realizací níže uvedených projektů :

Střední průmyslová škola Ostrov – Rekonstrukce centra technického středoškolského a celoživotního vzdělávání
Galerie umění Karlovy Vary – Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – Projekt revitalizace  Centra celoživotního vzdělávání ISŠTE Sokolov

za podmínky, že na realizaci těchto akcí budou přiznány finanční prostředky v požadované výši z Regionálního operačního programu.

Termín kontroly: 14.12.2006

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


10. Návrh na rozdělení neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje – výdaje na odbornou přípravu členů jednotek, na věcné vybavení jednotek 
a k uhrazení nákladů jednotek spojené se zásahy mimo její územní obvod 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  158/09/06

- schvaluje rozdělení neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje, část „výdaje na odbornou přípravu členů jednotek, na věcné vybavení jednotek a k uhrazení nákladů jednotek spojené se zásahy mimo její územní obvod“ dle rozpisů v celkové částce 
721 967,20,- Kč
 
Termín kontroly: 14.12.2006 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení
hlasování


11. Projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ – schválení realizace a předfinancování projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  159/09/06

- bere na vědomí informace o předložené žádosti Karlovarského kraje o poskytnutí grantu na projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ do grantového schématu „Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty 2005-2006“ v rámci Společného regionálního operačního programu, podopatření 4.1.2 – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

- schvaluje realizaci projektu „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“

- schvaluje zajištění finančního krytí projektu „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“ ve výši 100 % nákladů, tj. 1 451 777,- Kč, nejvýše však do výše 1 800 000,- Kč

Termín kontroly: 14.12.2006 

Zodpovídá: Ing. Pavel Beran, ředitel Krajského muzea Sokolov, příspěvkové organizace 
hlasování


12. Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  160/09/06

- schvaluje poskytnutí dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti NUTS2 Severozápad ve výši 781 000 Kč

- ukládá ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zabezpečit potřebné kroky spojené 
s realizací tohoto usnesení

Termín kontroly: březen 2007

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


13. Změna pravidel PZ č. 3/2005 – Pravidla pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji” 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  161/09/06

- schvaluje Dodatek č. 1 pravidel PZ č. 3/2005

Termín kontroly: 1. čtvrtletí 2007

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


14. Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2006 – 2. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  162/09/06

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro Město Teplá 
ve výši 200 tis. Kč, Obec Královské Poříčí ve výši 100 tis. Kč a  Lázeňské Lesy Karlovy Vary ve výši 
280 tis. Kč

Termín kontroly: 1. čtvrtletí 2007

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


15. Projekt Partnerství pro budoucnost 2 – Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  163/09/06

- schvaluje návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci pro projekt Partnerství pro budoucnost 2

- pověřuje hejtmana podpisem smlouvy

Termín kontroly: 14.12.2006

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





16. Návrh na udělení dotací pro rok 2006 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – II. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  164/09/06

- bere na vědomí doporučení Výboru pro regionální rozvoj ZKK a Rady Karlovarského kraje schválit navrhované rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ 

- schvaluje poskytnutí dotací v roce 2006 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje dle návrhu – II. kolo

č.
Obec/MĚSTO
Pořizovaná dokumentace
DOTACE CELKEM (tis. Kč)
1
Abertamy
Průzkumy a rozbory ÚPO, ÚSES
150,000
2
Dalovice
průzkumy a rozbory ÚPO, aktualizace ÚSES
150,000
3
Františkovy Lázně
koncept ÚPO
149,779
4
Merklín
průzkumy a rozbory, zadání ÚPO
150,000
5
Nové Hamry
zeměděl. příloha k Změně úpn sú - Jelení
19,000
6
Nové Hamry
NATURA 2000 k Změně ÚPN SÚ Jelení
35,000
7
Oloví
průzkumy a rozbory ÚPO, digitalizace
150,000
8
Stříbrná
průzkumy a rozbory, zadání ÚPO
150,000
9
Velká Hleďsebe
digitalizace, průzkumy a rozbory, ÚSES, zadání ÚPO
150,000

 CELKEM
 
1103,779

Termín kontroly: 14.12.2006

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


17. Záměr majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Rekonstrukce průtahu Nové Sedlo – I. etapa“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  165/09/06

- schvaluje záměr majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Rekonstrukce průtahu Nové Sedlo – I. etapa“ formou smluv o uzavření budoucích smluv darovacích dle předloženého návrhu

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

Termín kontroly: 14.12.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský,  ředitel KSÚS KK, p.o.
hlasování


18. Vklad nemovitého majetku do vlastnictví ÚS KK, a.s. – dokončení reorganizace KSÚS KK, p. o. 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  166/09/06

- vydává rozhodnutí o vyjmutí nemovitého majetku, který bude předmětem nepeněžitého vkladu do akciové společnosti, ze správy KSÚS KK, p.o., ve specifikaci dle předloženého seznamu

- vydává rozhodnutí o nepeněžitém vkladu do  obchodní společnosti „Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.“ ve specifikaci dle předloženého seznamu 

Termín kontroly: únor 2007

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel KSÚS KK, p. o.
hlasování


19. Zpráva o průběhu a dosavadních výsledcích kontroly v Nemocnici Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  167/09/06

- bere na vědomí Zprávu o průběhu a dosavadních výsledcích kontroly v Nemocnici Karlovy Vary

Termín kontroly: 14.12.2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 
hlasování


20. Zřízení Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  168/09/06

- schvaluje zřízení Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje k provádění rozpočtových opatření zapojováním finančních prostředků z Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje a přidělováním finančních prostředků do Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje v souladu s pravidly, která jsou obsažena v důvodové zprávě

- ukládá ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zabezpečit kroky spojené s realizací tohoto usnesení

Termín kontroly: 14.12.2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování



21. Rozpočtová změna

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  169/09/06

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 218/2006

- změnu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2006, jehož součástí je dotace 
na dávky sociální péče, která ve schváleném rozpočtu činila 500.000.000,-- Kč. Jedná se o snížení této dotace o částku 30.000.000,-- Kč, a to v souvislosti s usnesením vlády č. 495 ze dne 10.5.2006. Finanční vztah rozpočtu obcí Karlovarského kraje nově činí 758.983.000,-- Kč (schválený rozpočet byl 788.983.000,-- Kč), z toho na výplatu dávek sociální péče je určena částka 470.000.000,-- Kč. Navrhujeme snížení u těchto obcí:
	Město Cheb                             -  8.555.000,-- Kč

Město Karlovy Vary               -  7.125.000,-- Kč
Město Ostrov                          -  5.020.000,-- Kč
Město Toužim                         -     500.000,-- Kč
Město Žlutice                          -     600.000,-- Kč
Město Horní Slavkov              -  1.300.000,-- Kč
Město Chodov                         -  2.500.000,-- Kč
Město Kynšperk nad Ohří       -  1.000.000,-- Kč
Město Sokolov                        -  3.400.000,-- Kč
----------------------------------------------------------------
      Celkem                                     - 30.000.000,-- Kč

Rozpočtovou změnu č.  224/2006

- přesun rozpočtových prostředků z ekonomického odboru do odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ±3.000.000,-- Kč z titulu dotace z rozpočtu územně samosprávného celku na stanovený účel v souladu s § 47 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002, kterou se provádí účetnictví, 
pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na investiční akci „Radiodiagnostická stěna pro radiodiagnostické oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s. nemocnice v Chebu“

Termín kontroly:  14.12.2006

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
hlasování


22. Informace o rozpočtových změnách v roce 2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  170/09/06

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2006 až 194/2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování




23. Prominutí pohledávky příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  171/09/06

- souhlasí s prominutím nedobytné pohledávky příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stravování a služeb, Ondřejská 56, Karlovy Vary ve výši 761.362,- Kč za podmínky, že její prominutí neovlivní plánovaný výsledek hospodaření za rok 2006 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


24. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 1565/5 v k.ú. Prachomety

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  172/09/06

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1565/5 díl „a“ o výměře 123 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 104-90/2005 z původní pozemkové parcely č. 1565/5 a označena jako její díl „a“, vše v k.ú. Prachomety a obci Toužim, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a panem Pavlem Černickým, trvale bytem  Sídliště č.p. 441, PSČ  364 01 Toužim (jako kupující na straně druhé), za cenu 45,- Kč/m2, tj. 5.535,-Kč + 2.309,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 7.844,-Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Pavla Černického

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

Termín kontroly:  14.12.2006

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


25. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 1557, včetně budovy č.e. 66  v k.ú. Jáchymov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  173/09/06

- schvaluje prodej stavební parcely č. 1557 o výměře 107 m2, včetně budovy s č.e. 66 umístěné na stavební parcele č. 1557 v k.ú. a obci Jáchymov, okres Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Ústavem sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské (jako prodávající na straně jedné) a manželi Pavlem a Lucií Vítkovými, trvale bytem Jáchymov, Mariánská 65E, PSČ 363 01 Ostrov (jako kupující na straně druhé), za cenu  ve výši 220.000,-Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Vítkových

- ukládá řediteli Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  14.12.2006

Zodpovídá: Ing. Pavel Novák, ředitel Ústavu sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské
hlasování


26. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemkové parcely č. 1715 v k.ú. Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  174/09/06

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely č. 1715 o výměře 1984 m2 v k.ú. Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20  Karlovy Vary, IČ 00254657, zastoupeným Mgr. Zdeňkem Roubínkem, primátorem města (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným JUDr. Josefem Pavlem, hejtmanem (jako kupující na straně druhé) za celkovou cenu 225.288,-- Kč, včetně ostatních nákladů spojených s prodejem a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku Města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje s tím, že:

	Karlovarský kraj prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že na předmětu prodeje se nachází nebo mohou nacházet podzemní či nadzemní inženýrské sítě a současně se zavazuje, že při provádění zemních prací či jiných stavebních prací na předmětu prodeje, bude zajištěno vytyčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí


	bude realizován projekt předložený Krajským úřadem Karlovarského kraje Radě města Karlovy Vary. V případě nedodržení realizace projektu, bude pozemek vrácen za stejných podmínek zpět do vlastnictví Města Karlovy Vary


- schvaluje v souladu s § 27, odst. 2, písm. e), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předání pozemkové parcely č. 1715 o výměře 1984 m2 v k.ú. Karlovy Vary do správy příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem – Galerie umění Karlovy Vary, se sídlem Goethova stezka 6 , 360 01 Karlovy Vary, IČ 6636268

Termín kontroly: 14.12.2006

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


27. Úplatné  nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 94/4 
v k.ú. Dolní Pochlovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  175/09/06

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 94/4 o výměře 727 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 109-3788/2005 z původní pozemkové parcely č. 94/4 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 94/5, vše v k.ú. Dolní Pochlovice a obci Kynšperk nad Ohří, formou kupní smlouvy mezi Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, 
IČ: 00259454, zastoupeným panem René Bolvárim, starostou města (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Okresním ústavem sociálních služeb v Sokolově (jako kupující na straně druhé) za cenu 61.795,-Kč a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku Města Kynšperk nad Ohří 
do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 14.12.2006

Zodpovídá: PhDr. Pavel Čáslava, ředitel Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově
hlasování


28. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les 
do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  176/09/06

- schvaluje bezúplatné nabytí následujících nemovitostí :

- budovy bez čp/če – zemědělská stavba na st.p.č. 360
	st.p.č. 360 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2754 m2

p.p.č. 1722/3 – orná půda o výměře 6605 m2
p.p.č. 1866/1 – trvalý travní porost o výměře 20164 m2
p.p.č. 1866/2 – ostatní plocha o výměře 7863 m2
p.p.č. 1866/3 – ostatní plocha o výměře 1143 m2
p.p.č. 1952/8 – trvalý travní porost o výměře 2514 m2
p.p.č. 2202/1 – ostatní plocha o výměře 416 m2
p.p.č. 2202/5 – ostatní plocha o výměře 457 m2
p.p.č. 3172/3 – ostatní plocha o výměře 424 m2
p.p.č. 3187/1 – ostatní plocha o výměře 3088 m2
p.p.č. 3187/2 – ostatní plocha o výměře 353 m2
to vše v katastrálním území Čistá u Rovné

	budovy č.p. 178 – občanská vybavenost na st.p.č. 576 

st.p.č. 576 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2
p.p.č. 353/1 – ostatní plocha o výměře 4060 m2
p.p.č. 359/1 – zahrada o výměře 622 m2
p.p.č. 362/18 - zahrada o výměře 180 m2
p.p.č. 362/22 – zahrada o výměře 1207 m2
p.p.č. 362/24 – zahrada o výměře 254 m2
p.p.č. 408/1 – ostatní plocha o výměře 679 m2
p.p.č. 1257/1 – zahrada o výměře 3664 m2
p.p.č. 4022/27 – ostatní plocha o výměře 916 m2
p.p.č. 4022/46 – ostatní plocha o výměře 115 m2
p.p.č. 4049 – ostatní plocha o výměře 1193 m2
p.p.č. 4489 – ostatní plocha o výměře 538 m2
p.p.č. 4497 – ostatní plocha o výměře 100 m2
to vše v katastrálním území Horní Slavkov

formou darovací smlouvy mezi Nadací Georgia Agricoly, region Slavkovský les, se sídlem Pluhova č.p.211, Horní Slavkov, PSČ 357 31, IČ 66359007, jednající panem Petrem Hanzíkem, zástupcem předsedy správní rady nadace (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajským muzeem Sokolov, se sídlem Zámecká 1, 356 01 Sokolov, IČ 00377635 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajského muzea Sokolov realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 14.12.2006

Zodpovídá: Ing. Pavel Beran, ředitel Krajského muzea Sokolov
hlasování



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  177/09/06

- schvaluje darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Zemědělského kolového traktoru ZETOR  721, který byl ve správě příspěvkové organizace Středního odborného učiliště lesnického, OU a U Abertamy (nástupnická organizace Střední odborné učiliště, OU a Praktická škola Nejdek)  Letišti Karlovy Vary s r.o. Formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborné učiliště, OU a Praktická škola Nejdek a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

- ukládá řediteli Středního odborného učiliště, OU a Praktické školy Nejdek  realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 14.12.2006

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


30. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Junior Dixielandu Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně pro účast na jazzovém festivalu Wagga-Wagga v Austrálii

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  178/09/06

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Junior Dixielandu Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně pro účast na jazzovém festivalu Wagga-Wagga v Austrálii ve výši 20 000,- Kč 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro hodnocení a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – předpis Rady Karlovarského kraje č. 07/2004

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušnou smlouvu 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  14.12.2006  

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


31. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2006 – III. a IV. etapa

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  179/09/06

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2006 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci III. a IV. etapy v celkové výši  2 584 700,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Cheb
         300 000,00 Kč 
Cheb, městské opevnění čp. 91, Písečná brána
oprava fasády, oprava a výměna oken
Město Cheb
         964 000,00 Kč 
Chebský hrad
dokončení zemních prací, rekonstrukce vstupu do paláce
Město Ostrov
         150 000,00 Kč 
Ostrov, areál zámku
spárování a konzervace přední a zadní strany pohledové zdi zvané „Velký muž“
Město Ostrov
157 520,00 Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
obnova vnitřních omítek – restaurátorský průzkum
Město Ostrov
119 780,00 Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
restaurování portálu
Město Ostrov
130 000,00 Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
restaurování oltáře
Město Ostrov
563 400,00 Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
odvlhčení zdiva
Město Karlovy Vary
200 000, 00 Kč

Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – Zítkův pramen 
repase oken

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2006

Termín kontroly: 14.12.2006

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


32. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině: Krajská knihovna Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  180/09/06

- schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Krajská knihovna Karlovy Vary

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nahlásit Dodatek č. 4 do obchodního rejstříku

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 4

Termín kontroly: 14.12.2006

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



33. Akční plán krajské protidrogové strategie Karlovarského kraje na období 2005-2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  181/09/06

- schvaluje Akční plán krajské protidrogové strategie Karlovarského kraje na období  2005-2009

- ukládá odborům sociálních věcí, zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy, plnit úkoly vyplývající 
z aktivit Akčního plánu protidrogové strategie Karlovarského kraje na období 2005-2009

Termín kontroly: duben 2008 

Zodpovídá: 	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
		Ing. Josef Bernátek, vedoucí odboru zdravotnictví 
		Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy  
hlasování


34. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO – II. kolo 2006 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  182/09/06

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování sociálních služeb dle předloženého návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací

Termín kontroly: 14.12.2006

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  183/09/06

- schvaluje poskytnutí částky 4.165.726,--Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeném v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   14.12.2006

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


36. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  184/09/06

- schvaluje s účinností od 1. října 2006 změny ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který 
se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, včetně odpovídajících změn zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem:
- Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně
- Hotelová škola Mariánské Lázně
- Integrovaná střední škola Cheb
- Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
- Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
- Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary
- Střední průmyslová škola Ostrov

- schvaluje s účinností od 1. září 2007 změnu názvu příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary na Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary včetně odpovídající změny zřizovací listiny 

- schvaluje zrušení školní jídelny příspěvkové organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří dnem 30. června 2007 s tím, že její činnost bude s účinností od 1. července 2007 vykonávat příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov, včetně odpovídající změny zřizovací listiny  

- vydává v souladu se schválenými změnami dodatky ke zřizovacím listinám dle příloh zprávy
 
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedené dodatky ke zřizovacím listinám k podpisu hejtmanovi, realizovat veškeré úkoly související se zrušením školní jídelny včetně projednání uzavření smlouvy o převodu činnosti a přechodu práv a  povinností z  pracovněprávních vztahů 
s  řediteli dotčených příspěvkových organizací a se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení  

- ukládá odboru ekonomickému a odboru majetkoprávnímu realizovat veškeré úkoly související se zrušením školní jídelny  

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí zřizovatele 
o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: září 2007

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


37.  Různé



