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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 21



USNESENÍ

z 8. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 19.10.2006 (mimo řádný termín) v době od 9:10 do 9:40 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 


Přítomno:    		……………………………  	 41 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………   	 p. Veselý, Bc. Hybner, MUDr. Morávek, 
	 MUDr. Svoboda
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Jitka Doležalová


usnesení č. 

A. 	 Volba návrhové komise
B.  	 Volba ověřovatelů zápisu
C.  	 Schválení programu jednání
  1.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP 2005-2006 - opatření 3.2 	ZK 185/10/06
		a podopatření 4.1.2 - schválení akcí v rámci 1. kola výzvy
	2.	Smlouva o spolupráci krajů - dodatek č. 1							ZK 186/10/06
  3.	Program obnovy venkova pro rok 2006 - změny v realizovaných akcích 		ZK 187/10/06
  4.	Projekt Partnerství pro budoucnost – návrhy dodatků ke Smlouvě o partnerství 		ZK 188/10/06
		a vzájemné spolupráci upravující vztahy s partnerem, u něhož bylo zřízeno 
		pracovní místo manažera území 
  5.	Projekt Partnerství pro budoucnost - návrh Smlouvy o partnerství 			ZK 189/10/06
		a vzájemné spolupráci 
  6.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		ZK 190/10/06
		v areálu Prvního českého gymnázia v Karlových Varech
  7.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK 191/10/06
  8.	Návrh na poskytnutí podpory pro obec Čichalov						staženo
  9.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 	ZK 192/10/06








              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. Václava Živného
-  Mgr. Romana Tichého
-  p. Hanu Hozmanovou

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Josefa Malého 
-  p. Josefa Murča

hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  schválilo program dnešního jednání s těmito změnami:

Staženo z programu jednání:

bod č. 8	Návrh na poskytnutí podpory pro obec Čichalov

	hlasování


1.	 Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP 2005-2006 - opatření 3.2 
a podopatření 4.1.2 - schválení akcí v rámci 1. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  185/10/06

- schvaluje akce, jimž bude poskytnut grant a akce, které nebudou podpořeny v rámci grantových schémat v opatření 3.2 a podopatření 4.1.2 SROP

- neschvaluje žádnou náhradní akci

- vydává závazný příslib spolufinancování akcí v rámci grantových schémat v opatření 3.2 
a podopatření 4.1.2 dle výše předepsaného spolufinancování ze strany Karlovarského kraje

- ukládá vedoucímu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu splnit podmínky Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) pod č.j. 8407/2005-34

Termín kontroly: 15.3.2007

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

hlasování



2.	 Smlouva o spolupráci krajů - dodatek č. 1

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  186/10/06

- souhlasí se zněním Smlouvy o spolupráci krajů – dodatek č. 1 - při pořízení dokumentu „Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad“ pro období 2007 – 2013 

- schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci krajů – dodatek č. 1 - při pořízení dokumentu „Regionální operační program regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad“ pro období 2007 – 2013

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

hlasování


3.	 Program obnovy venkova pro rok 2006 - změny v realizovaných akcích 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  187/10/06

- schvaluje dodatky ke smlouvám č. D 641/2006, č. D 638/2006, č. D 644/2006, č. D 579/2006, 
D 661/2006, D 662/2006 uzavřeným v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2006 a vypořádávající změny v realizovaných akcích

Termín kontroly: 14.12.2006

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

hlasování



4.	 Projekt Partnerství pro budoucnost – návrhy dodatků ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci upravující vztahy s partnerem, u něhož bylo zřízeno pracovní místo manažera území 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  188/10/06

- schvaluje předložené dodatky ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřené v rámci projektu Partnerství pro budoucnost a vztahující se ke vztahům s partnerem, u něhož bylo zřízeno pracovní místo manažera území

Termín kontroly: 25.1.2007

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

hlasování


5.	 Projekt Partnerství pro budoucnost - návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  189/10/06

- schvaluje předložený návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Agenturou projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje příspěvková organizace s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 25.1.2007

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

hlasování


6.	 Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v areálu Prvního českého gymnázia v Karlových Varech

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  190/10/06

- schvaluje bezúplatné nabytí st.p.č. 1 o výměře 2483 m2, st.p.č. 2 o výměře 375 m2, p.p.č. 3/1 o výměře 15410 m2, st.p.č. 4 o výměře 45 m2, vše v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Městem Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20  Karlovy Vary, IČ 00254657 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech, se sídlem Národní 25, 360 20  Karlovy Vary, IČ 70845417 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku Města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje, za níže uvedených podmínek schválených Městem Karlovy Vary, tj.:

	nezastavěné pozemky budou sloužit jako zázemí školy a nejpozději do tří let od podpisu darovací smlouvy bude vybudováno sportovní hřiště a zázemí pro sportovní a školní aktivity


	v případě nedodržení termínu budou všechny pozemky vráceny za stejných podmínek - formou daru zpět do vlastnictví Města Karlovy Vary


	Karlovarský kraj uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemků


- ukládá řediteli Prvního českého gymnázia v Karlových Varech realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 14.12.2006

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel Prvního českého gymnázia v Karlových Varech

hlasování



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  191/10/06

- schvaluje poskytnutí částky 414.217,-- 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


8.	 Návrh na poskytnutí podpory pro obec Čichalov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.




9.	 Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  192/10/06

- schvaluje přidělení finančního příspěvku subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2006 dle přílohy zprávy

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

Termín kontroly: 15.3.2007

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

hlasování


