Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.12.2006
14.12.2006		Strana 1 (celkem 20)
                            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 9. řádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 14.12.2006 v době od 9:10 do 13:00 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:      	……………………………  	 44 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………   	Ing. Jakobec
Přizvaní:     		……………………………  	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 					    	        	            		vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	Jitka Doležalová


usnesení č. 

A. 	 Volba návrhové komise
B.  	 Volba ověřovatelů zápisu
C.  	 Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 14.12.2006		ZK  193/12/06
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 14.12.2006				ZK  194/12/06
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  195/12/06
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  196/12/06
5.	Návrh na rozdělení neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů 		ZK  197/12/06
vybraných obcí Karlovarského kraje k uhrazení nákladů spojených se zásahy 
jednotek mimo jejich územní obvody
6.	Stanovení odměny nové člence zastupitelstva						ZK  198/12/06
7.	Souborné stanovisko ke konceptu řešení Územního plánu velkého územního 		ZK  199/12/06
celku Karlovarského kraje
8.	Program obnovy venkova v roce 2007 – návrh pravidel pro poskytování dotací 	ZK  200/12/06
z rozpočtu odboru regionálního rozvoje
9.	Program obnovy venkova pro rok 2006 – změna v realizované akci			ZK  201/12/06
10.	Partnerství pro budoucnost – návrhy Smluv o partnerství a vzájemné spolupráci 	ZK  202/12/06
s novými partnery projektu a revokace usnesení č. ZK 189/10/06 ze dne 19.10.2006
11.	Rozsah základní dopravní obslužnosti pro rok 2007					ZK  203/12/06
12.	Schválení výsledků jednacího řízení k uzavření smluv o závazku veřejné služby 	ZK  204/12/06
	ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní 
	dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 
	142, 143, 144, 145, 147, 148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010
13.	Rozvoj systému Integrované dopravy Karlovarského kraje IDOK na 	 		ZK  205/12/06
	okres Karlovy Vary
14.	Informace o dotacích ve školství v roce 2006						ZK  206/12/06
15.	Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 			ZK  207/12/06
	Karlovarského kraje
16.	Rozpočtové změny										ZK  208/12/06
17.	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 včetně finančního vztahu 		ZK  209/12/06
	ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu 
	rozpočtu ČR
18.	Informace o rozpočtových změnách v roce 2006						ZK  210/12/06
19.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemkové 		ZK  211/12/06
	parcely v k.ú. Loket
20.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1224 			ZK  212/12/06
	v k.ú. Karlovy Vary
21.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 29 			ZK  213/12/06
	v k.ú. Olšová Vrata
22.	Změna smluvních podmínek Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 12.2.2004 	ZK  214/12/06
	uzavřené se společností BAU-STAV, společnost s ručením omezeným
23.	Závazný příslib o zajištění finančního krytí projektů „Veletrhy cestovního ruchu 	ZK  215/12/06
	Karlovarského kraje“, „Publikace lázeňství Karlovarského kraje“ 
	a „Kroky slavných v regionu Karlovarském“
24.	Dodatek č. 3  ke Zřizovací listině Galerie umění Karlovy Vary, 				ZK  216/12/06
	příspěvková organizace
25.	Návrh na sloučení krajských muzeí v Karlovarském kraji					ZK  217/12/06
26.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov – penzion pro důchodce 			ZK  218/12/06
	v Lázních Kynžvart
27.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov – penzion pro důchodce „SPÁLENIŠTĚ“ 	ZK  219/12/06
	v Chebu
28.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov – penzion pro důchodce „SKALKA“ 		ZK  220/12/06
	v Chebu
29.	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, 		ZK  221/12/06
	příspěvková organizace
30.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 		ZK  222/12/06
	Horské službě ČR, oblast Krušné hory
31.	Ukončení členství Karlovarského kraje v zájmovém sdružení právnických osob 	ZK  223/12/06
	– Regionální rozvojové agentuře Egrensis
32.	Změna č. 1 a změna č. 2 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje	ZK  224/12/06
33.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK  225/12/06
34.	Změny zřizovacích listin u příspěvkových organizací zřizovaných 			ZK  226/12/06
	Karlovarským krajem
35.	Poskytnutí grantu příspěvkové organizaci Střední odborná škola Kynšperk 		ZK  227/12/06
	nad Ohří na předfinancování projektu „Zpět do života lépe profesně vybaven“
36.	Zrušení příspěvkové organizace Základní škola při Dětské lázeňské léčebně 		ZK  228/12/06
	Miramonte Mariánské Lázně
37a)  Zpráva o činnosti zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu				ZK  229/12/06
37b)  Poskytnutí příspěvku pro MAS Sokolovsko							ZK  230/12/06
37c)  Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Karlovarského kraje	ZK  231/12/06
37d)  Přidělení finančních prostředků školským zařízením v Karlovarském kraji 		ZK  232/12/06
         z účelové dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
37e)  Vypuštění některých navržených lokalit vodních nádrží z plánů Povodí Ohře		bez usnesení






              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:

- Mgr. Luďka  Sequense
- Hanu Hozmanovou
- RSDr. Jaroslava Businského

hlasování


B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Josefa Murča
- Ing. Josefa Malého

hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo program dnešního jednání s těmito změnami:

Rozšíření bodu č. 4 o:

Usnesení ze 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 6.12.2006

Rozšíření bodu č. 5 o:

Návrh na rozdělení neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje, k uhrazení nákladů spojených se zásahy jednotek mimo jejich územní obvody
(rozšíření o obce Hazlov, Hájek)

Rozšíření bodu č. 16 o:

Rozpočtovou změnu č. 326/2006

Rozšíření programu o:

bod č. 37 a) 		Zpráva o činnosti zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu

bod č. 37 b)		Poskytnutí příspěvku pro MAS Sokolovsko

bod č. 37 c)       	Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Karlovarského kraje

bod č. 37 d)  		Přidělení finančních prostředků školským zařízením v Karlovarském kraji z účelové 				dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

bod č. 37 e)		Vypuštění některých navržených lokalit vodních nádrží z plánů Povodí Ohře

hlasování




1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 14.12.2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  193/12/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 14.12.2006

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí

hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 14.12.2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  194/12/06

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

		35. řádné dne 7. září 2006
		36. mimořádné dne 11. září 2006
		37. řádné dne 14. září 2006
		38. mimořádné dne 18. září 2006
		39. řádné dne 5. října 2006
		40. mimořádné dne 9. října 2006
		41. mimořádné dne 13. října 2006
		42. řádné dne19. října 2006
		43. jednání dne 3. listopadu 2006
		44. jednání dne 9. listopadu 2006

Zodpovídá:	Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  195/12/06

- 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  196/12/06

- bere na vědomí usnesení z 6. a 7. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 1/6/06 – 4/6/06 a 1/7/06 – 4/7/06

- bere na vědomí usnesení z 16. a 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 13.11.2006 a 6.12.2006

- bere na vědomí usnesení z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 37/11/06 – 44/11/06

- bere na vědomí usnesení z 20. a 21. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociálních věcí Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 5.12.2006

- bere na vědomí zápisy z 8. a 9. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 17. 10. 2006 a 14. 11. 2006

hlasování o usneseních výborů kromě kontrolního

hlasování o první části usnesení kontrolního výboru



5. Návrh na rozdělení neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje k uhrazení nákladů spojených se zásahy jednotek mimo jejich územní obvody

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  197/12/06

- schvaluje  rozdělení neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje, část  „k uhrazení nákladů jednotek spojené se zásahy mimo její územní obvod“ dle rozpisů v celkové částce 68.954,40,- Kč

- schvaluje  rozdělení neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje, část  „k uhrazení nákladů jednotek spojené se zásahy mimo její územní obvod“ dle rozpisů v celkové částce 7.813,- Kč
  
Termín kontroly: 25.1.2007 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení

hlasování


6. Stanovení odměny nové člence zastupitelstva

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  198/12/06

- schvaluje vyplácení odměny pí Haně Hozmanové, zastupitelce Karlovarského kraje s účinností od 21.9.2006, tedy dnem složení slibu člena zastupitelstva

Termín kontroly: 25.1.2007

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kancelář ředitele úřadu

hlasování


7. Souborné stanovisko ke konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  199/12/06

- schvaluje Souborné stanovisko ke konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje a vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování

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

hlasování


8. Program obnovy venkova v roce 2007 – návrh pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu odboru regionálního rozvoje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  200/12/06

- schvaluje předložený návrh pravidel Programu obnovy venkova pro rok 2007

Termín kontroly: 15.3.2007

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

hlasování


9. Program obnovy venkova pro rok 2006 – změna v realizované akci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  201/12/06

- schvaluje předložený dodatek ke smlouvě č. D 602/2006

Termín kontroly: 25.1.2007 

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

hlasování


10. Partnerství pro budoucnost – návrhy Smluv o partnerství a vzájemné spolupráci s novými partnery projektu a revokace usnesení č. ZK 189/10/06 ze dne 19.10.2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  202/12/06

- zrušuje usnesení č. ZK 189/10/06 ze dne 19.10.12006 ve znění:

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


- schvaluje předložené návrhy Smluv o partnerství a vzájemné spolupráci s 
	Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace,

Agenturou domácí péče LADARA,  o. p. s. 

Termín kontroly: 15.3.2007 

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

hlasování


11. Rozsah základní dopravní obslužnosti pro rok 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  203/12/06

- schvaluje rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2007 v maximální výši 294.531.000,- Kč (slovy: dvěstědevadesátčtyřimiliónypětsettřicetjedentisíckorun českých) k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní a veřejnou linkovou dopravou (včetně žákovského jízdného)

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
hlasování


12. Schválení výsledků jednacího řízení k uzavření smluv o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní 	regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  204/12/06

- schvaluje výsledek jednacího řízení k uzavření smluv o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010,  jako celkově ekonomicky nejvýhodnější nabídky potvrdit nabídku uchazeče České dráhy, a.s. s nabídkovou cenou kompenzačního vlkm 62,26 Kč/km, tj. s maximální roční výší prokazatelné ztráty celkem 93 622 018,- Kč (slovy: devadesáttřimiliónyšestsetdvacetdvatisícosmnáctkorunčeských) a nabídku uchazeče VIAMONT, a.s. s nabídkovou cenou kompenzačního vlkm 92,55 Kč/km, tj. s maximální roční výši prokazatelné ztráty celkem 21 839 288,- Kč (slovy: dvacetjednamiliónůosmsettřicetdevěttisícdvěstěosmdesátosmkorunčeských), které se mohou meziročně navyšovat maximálně o skutečnou míru inflace oficiálně uveřejněnou Českým statistickým úřadem, a to dle podmínek platné smlouvy

- ukládá Radě Karlovarského kraje zajistit všechny právní úkony související s uzavřením smluv o závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, na zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na tratích č.: 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 161 a 170 na období od 1.1.2007 do 31.12.2010 včetně, s předmětnými uchazeči, tj. se společnostmi České dráhy, a.s. a VIAMONT, a.s., dle návrhu

Termín kontroly: 25.1.2007 

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

hlasování




13. Rozvoj systému Integrované dopravy Karlovarského kraje IDOK na okres Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  205/12/06

- schvaluje rozšíření systému Integrované dopravy Karlovarského kraje IDOK na okres Karlovy Vary dle návrhu

Termín kontroly: 15.3.2007 

Zodpovídá: Mgr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního   	         systému Karlovarského kraje

hlasování


14. Informace o dotacích ve školství v roce 2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  206/12/06

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za I. pololetí roku 2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


15. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  207/12/06

- schvaluje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje, za předpokladu nabytí účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, od 1.1.2007

Termín kontroly:  25.1.2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


16. Rozpočtové změny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  208/12/06

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 306/2006

- změnu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2006, jehož součástí je dotace na dávky sociální péče. Jedná se o refundaci mezi pověřenými obecními úřady a obcemi I.typu (ostatní obce) z důvodu navýšení částky od 1.1.2006 na individuální dopravu podle § 37 odst. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb. o 500,- Kč. Změna se týká těchto obcí: 


       snížení  rozpočtu výdajů:

	Město Ostrov                          -    3.316,-- Kč

Město Sokolov                        -  26.000,-- Kč
----------------------------------------------------------------
      Celkem                                    -  29.316,-- Kč
   

  zvýšení  rozpočtu výdajů:

	obec Vojkovice                            +     500,-- Kč
	obec Potůčky                               +   2.316,-- Kč
	obec Pernink                                +     500,--  Kč
	obec Habartov		          +  26.000,-- Kč

                   ------------------------------------------------------------------
                         Celkem                                        +  29.316,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 326/2006

- změnu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2006, jehož součástí je dotace na dávky sociální péče. Jedná se o refundaci mezi pověřenými obecními úřady a obcemi I.typu (ostatní obce) z důvodu navýšení částky od 1.1.2006 na individuální dopravu podle § 37 odst. 2 vyhlášky č. 182/1991 Sb. o 500,- Kč. Změna se týká těchto obcí: 


       snížení  rozpočtu výdajů:

	Město Sokolov                        -   500,-- Kč

----------------------------------------------------------------
      Celkem                                    -   500,-- Kč


     zvýšení  rozpočtu výdajů:

	obec Dolní Rychnov                +  500,-- Kč

                   ------------------------------------------------------------------
                         Celkem                                     +  500,-- Kč


Termín kontroly:    25.1.2007

Zodpovídá: Ing. Daniela Vinopalová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení rozpočtu a financování	

hlasování



17. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  209/12/06

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


I.	 Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:


	úhrn příjmů Karlovarského kraje 	1 756 298 tis. Kč 
úhrn výdajů Karlovarského kraje 	1 756 298 tis. Kč 	 

výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje (v tis. Kč):


Odbor
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Příspěvkové organizace
Provoz. příspěvek   Invest.příspěvek
Výdaje celkem
Zastupitelstvo 
38 280
600
0
0
38 880
Kancelář ředitele úřadu
142 445
0
0
0
142 445
Vnitřních záležitostí
28 640
2 700
0 
0
31 340
Regionálního rozvoje
18 480
32 654
4 800
0
55 934
Dopravy a silnič. hospodář.
295 656
0
383 600
30 000
709 256
Život.prostředí a zemědělství
18 022
13 408
0
0
31 430
Kultury,pam.péče,láz.a CR
32 191
0
80 000
8 000
120 191 
Sociál.věcí 
12 251
300
18 184
10 694
41 429
Zdravotnictví
20 000
0
162 000
20 100
202 100
Školství,mládeže a tělových.
19 784
600
185 000
34 000
239 384
Investic a grant.schémat
4 000
16 500
0
0
20 500
Krizového řízení
6 490
2 500
0 
0
8 990
Informatiky
14 000
9 000
0
0
23 000
Majetkoprávní
600
0
0
0
600
Ekonomický
84 760
4 259
0
0
89 019
Správ.agend,dozoru.a KŽÚ
1 800
0
0
0
1 800
	

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 ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v příloze č. 1, která je obsažena v důvodové zprávě

v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje

mezi kapitolami (odbory) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje


III.	Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 
	
	k rozpočtům obcí v celkové výši 	   151 894 tis. Kč 
k rozpočtům obcí 

      s rozšířenou působností		   138 646 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:

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 Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti.

Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje včetně fondů budoucnosti (EU), fondu rezerv a havárií, fondu na podporu nestátních neziskových organizací a fondu řízení likvidity Karlovarského kraje, a to za předpokladu:

- že nedojde ke změně salda příjmů a výdajů rozpočtu Karlovarského kraje, s výjimkou zapojování finančních prostředků z úvěru (financování), 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.

III. Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací, a to z rozpočtové rezervy s výjimkou rozpočtových změn týkajících se použití fondu rezerv 
a rozvoje, jehož použití je vyhrazeno Zastupitelstvu Karlovarského kraje. 

- ukládá

ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace a obce ve  správním obvodu kraje

Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání

hejtmanovi 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

Termín kontroly:   25.1.2007


Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


18. Informace o rozpočtových změnách v roce 2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  210/12/06

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2006 až 290/2006

Zodpovídá: Ing.Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování



19. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemkové parcely v k.ú. Loket

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  211/12/06

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 424/11 o výměře 4 m2 a pozemkové parcely č. 424/12 o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Loket, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Loket, se sídlem T.G.Masaryka 1, PSČ 357 33 Loket, IČ 00259489 zastoupeným starostou města panem Jaroslavem Hlavsou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Loket

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

Termín kontroly: 19.4.2007

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

hlasování


20. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1224 v k.ú. Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  212/12/06

- schvaluje prodej objektu č.p. 1224 na st.p.č. 1949, st.p.č. 1949 o výměře 513 m2, p.p.č. 1948/1 
o výměře 1344 m2, vše v k.ú. a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou Karlovy Vary, se sídlem Poděbradská 1247/2, 360 01  Karlovy Vary, IČ 00669709 (jako prodávající na straně jedné) a společností TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby, se sídlem Vančurova 9, 360 17  Karlovy Vary, IČ 405 23 284 (jako kupující na straně druhé), za cenu 25.400.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

- ukládá ředitelce Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.4.2007

Zodpovídá:	PhDr. Eva Průchová, ředitelka Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy 	zdravotnické Karlovy Vary

hlasování


21. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 29 v k.ú. Olšová Vrata

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  213/12/06

- schvaluje prodej objektu č.p. 29 na st.p.č. 216, st.p.č. 216 o výměře 298 m2, p.p.č. 213 o výměře 972 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Domem dětí a mládeže Karlovy Vary, se sídlem Čankovská 9, 360 05 Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné) a Janem Šarmírem, bytem Šumavská 1583/4, 360 01  Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.020.000,-- Kč a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Jana Šarmíra

- ukládá ředitelce Domu dětí a mládeže, Karlovy Vary realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.4.2007

Zodpovídá: Dagmar Čejková, ředitelka Domu dětí a mládeže, Karlovy Vary

hlasování


22. Změna smluvních podmínek Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 12. 2. 2004 uzavřené se společností BAU-STAV, společnost s ručením omezeným

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  214/12/06

- schvaluje změnu podmínek stanovených v čl. VI. Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
ev. č. 006/2004 ze dne 12. 2. 2004, uzavřené mezi Karlovarským krajem a společností BAU-STAV, společnost s ručením omezeným, se sídlem V Aleji 264/2, 360 06 Karlovy Vary, IČ 14705877, tak, že podmínka, kterou se budoucí prodávající zavázal uzavřít s budoucím kupujícím kupní smlouvu do 60 dnů ode dne předložení platného povolení o užívání stavby bytových jednotek, se ruší

- schvaluje znění kupní smlouvy se společností BAU-STAV, společnost s ručením omezeným, se sídlem V Aleji 264/2, 360 06  Karlovy Vary, IČ 14705877, dle návrhu

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. ZK 19/02/04 ze dne 5. 2. 2004 ve znění :

	Prodej pozemku bude uskutečněn do 60 dnů ode dne předložení platného povolení o užívání bytových jednotek ze strany společnosti BauStav, s.r.o.


      Zbývající část usnesení č. ZK 19/02/04 ze dne 5. 2. 2004 se nemění.

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


23. Závazný příslib o zajištění finančního krytí projektů „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje“, „Publikace lázeňství Karlovarského kraje“ a „Kroky slavných v regionu Karlovarském“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  215/12/06

- souhlasí s vydáním závazného příslibu o zajištění finančního krytí projektů „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje“ ve výši 2 903 050,- Kč, „Publikace lázeňství Karlovarského kraje“ ve výši 1 925 000,- Kč a „Kroky slavných v regionu Karlovarském“ ve výši 1 061 000,- Kč

Termín kontroly: 25.1.2007 

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

hlasování

24. Dodatek č. 3  ke Zřizovací listině Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  216/12/06

- schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nahlásit Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace, do obchodního rejstříku 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 3 ke Zřizovací listině Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace

Termín kontroly: 15.3.2007

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

hlasování


25. Návrh na sloučení krajských muzeí v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  217/12/06

- schvaluje 

	a) změnu názvu Krajského muzea Cheb, příspěvkové organizace, na Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace, s účinností dnem 20.12.2006
	
	b) dodatek č. 5 ke zřizovací listině Krajského muzea Cheb, příspěvkové organizace, o změně názvu příspěvkové organizace Krajské muzeum Cheb, příspěvková organizace, na Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace, účinného dnem 20. 12. 2006
	
	c) úplné  znění zřizovací listiny Krajského  muzea  Karlovarského kraje, příspěvkové 	organizace, účinné dnem 1.1.2007

- rozhodlo o

a) sloučení příspěvkových organizací zřízených Karlovarským krajem - Krajského muzea Karlovy Vary, příspěvková organizace, a Krajského muzea  Sokolov, příspěvková organizace,  s účinností dnem 1. 1. 2007 do   příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace, s tím, že Krajské muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace, a Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace, dne 31.12.2006 zanikají a Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se dne 1.1.2007 stává jejich právním nástupcem a sídlem nově vzniklé příspěvkové organizace je Cheb.   

	b) přechodu veškerých práv, povinností, závazků a pohledávek včetně práv a povinností, vyplývajících z pracovněprávních vztahů tak, že přecházejí dnem 1.1.2007 z  Krajského muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace, a Krajského muzea Sokolov, příspěvkové organizace,  na přejímající  příspěvkovou organizaci Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace.
	
- bere na vědomí, že Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RK 830/11/06 ze dne 23.11.2006

jmenovala Komisi pro přípravu a realizaci sloučení muzeí zřízených Karlovarským krajem ve složení: Ing. Dagmar Divišová, Ing. Petr Klíček, Jan Prudík, Jana Spirová, Vladimíra Kleslová, PhDr.Mgr. Vratislav Smoleja, Mgr. Lubomír Novotný, Ing. Blanka Patočková, PhDr. Eva Dittertova, Ing. Pavel Beran, Mgr. Jan Batík, a pověřuje Jana Prudíka řízením činnosti komise.

uložila ředitelům  Krajského muzea Karlovy Vary, p.o., Krajského muzea Sokolov, p.o., a Krajského muzea Cheb, p.o., po schválení sloučení příspěvkových organizací  Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 14.12.2006:

připravit přechod práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů sloučením příspěvkových organizací v souladu s ustanovením  § 249 a násl. zákona č.65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

zabezpečit seznámení všech pracovníků slučovaných příspěvkových organizací  s právními, ekonomickými a sociálními dopady sloučení  a s opatřeními, která jsou připravena  v souvislosti se sloučením  příspěvkových organizací.

připravit a zabezpečit vyhodnocení závazků a pohledávek, inventarizaci majetku, inventarizaci sbírek, přípravu účetních a daňových dokladů a dokladů pracovně-právních a personálních k řádnému provedení sloučení příspěvkových organizací.

	c) uložila 

odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit vypracování dokumentů nezbytných k realizaci sloučení uvedených příspěvkových organizací kraje a spolupracovat s řediteli slučovaných příspěvkových organizací při seznámení pracovníků slučovaných příspěvkových organizací s cíli a důsledky sloučení. 

odboru ekonomickému spolupracovat s řediteli příspěvkových organizací při realizaci ekonomických činností souvisejících se slučováním příspěvkových organizací.

odboru majetkoprávnímu spolupracovat s řediteli příspěvkových organizací při provádění inventarizace majetku a při poskytování právní pomoci ředitelům slučovaných příspěvkových organizací.

Termín kontroly: 19.4.2007

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

hlasování


26. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov – penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  218/12/06

- schvaluje a vydává Dodatek č. 1 ke zřizovací listině  Domov – penzion pro důchodce v Lázních Kynžvart dle návrhu

Termín kontroly: 19.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 



27. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov – penzion pro důchodce „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  219/12/06

- schvaluje a vydává Dodatek č. 1 ke zřizovací listině  Domov – penzion pro důchodce  „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu  dle návrhu

Termín kontroly: 19.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 



28. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov – penzion pro důchodce „SKALKA“ v Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  220/12/06

- schvaluje a vydává Dodatek č. 1 ke zřizovací listině  Domov – penzion pro důchodce  „SKALKA“ v Chebu dle návrhu

Termín kontroly: 19.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 



29. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  221/12/06

- schvaluje a vydává Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat úplné znění zřizovací listiny Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace 

Termín kontroly: 19.4.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování en bloc o bodech č. 26, 27, 28, 29


30. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Horské službě ČR, oblast 	Krušné hory

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  222/12/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 
300.000,-- Kč pro Horskou službu ČR, oblast Krušné hory

Termín kontroly: 19.4.2007

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček,  pověřen k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví

hlasování


31. Ukončení členství Karlovarského kraje v zájmovém sdružení právnických osob – Regionální rozvojové agentuře Egrensis

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  223/12/06

- rozhodlo na svém zasedání dne 14.12.2006 v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. l) zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, ukončit účast 	v již založené právnické osobě – Regionální rozvojové agentuře Egrensis

- ukládá
Delegátům Karlovarského kraje v Regionální rozvojové agentuře Egrensis Ing. Janu Zborníkovi, Ing. Jiřímu Červenkovi, Ing. Jiřímu Behenskému a Ing. Luboši Orálkovi, hlasováním na valné hromadě ukončit členství ve sdružení rozhodnutím o zrušení sdružení
Radě Karlovarského kraje
	vypořádat v souvislosti s ukončením členství ve sdružení všechna práva a závazky vyplývající z tohoto členství pro Karlovarský kraj
	odvolat delegáty Karlovarského kraje z Valné hromady Regionální rozvojové agentury Egrensis Ing. Jana Zborníka, Ing. Jiřího Červenku, Ing. Jiřího Behenského a Ing. Luboše Orálka,  dnem ukončení účasti Karlovarského kraje v Regionální rozvojové agentuře Egrensis 
 
Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Luboš Orálek, uvolněný člen rady

hlasování


32. Změna č. 1 a změna č. 2 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  224/12/06

- schvaluje změnu č. 1 a změnu č. 2 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

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

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  225/12/06

- schvaluje poskytnutí částky 719.792,--Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeném v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   25.1.2007

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

hlasování


34. Změny zřizovacích listin u příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  226/12/06

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2007 změnu ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se předává do správy příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice k jejímu vlastnímu  hospodářskému využití, včetně odpovídající změny Přílohy č. 1 zřizovací listiny 

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2007 rozšíření okruhu doplňkové činnosti o poskytování služeb pro rodinu a domácnost příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb včetně odpovídající změny Přílohy č. 3 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

Termín kontroly: 25.1.2007

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

hlasování


35. Poskytnutí grantu příspěvkové organizaci Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří na předfinancování projektu „Zpět do života lépe profesně vybaven“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  227/12/06

- schvaluje poskytnutí grantu z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří na předfinancování projektu „Zpět do života lépe profesně vybaven“ podaného v rámci 
1. výzvy grantového schématu Karlovarského kraje Společného regionálního operačního programu 2005 - 2006, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech, ve výši 2.245.782,-- Kč

- ukládá odboru investic a grantových schémat krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí  grantu z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi  

Termín kontroly: 15.3.2007

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

hlasování



36. Zrušení příspěvkové organizace Základní škola při Dětské lázeňské léčebně Miramonte Mariánské Lázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  228/12/06

- zrušuje příspěvkovou organizaci Základní škola při Dětské lázeňské léčebně Miramonte Mariánské Lázně dnem 28. února 2007

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje

	předložit Rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Základní škola při Dětské lázeňské léčebně Miramonte Mariánské Lázně ve znění dle přílohy zprávy k podpisu hejtmanovi kraje 


	realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o výmaz z rejstříku škol a školských zařízení, oznámením do Ústředního věstníku a další úkoly související se zrušením příspěvkové organizace


- ukládá odboru ekonomickému, odboru majetkoprávnímu, odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje a ředitelce příspěvkové organizace zajistit potřebné úkony související se zrušením příspěvkové organizace

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele o výmaz příspěvkové organizace z rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 19.4.2007

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

hlasování


37 a) Zpráva o činnosti zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  229/12/06

- bere na vědomí zprávu o činnosti zastoupení Karlovarského kraje v Bruselu

Zodpovídá: Ing.Werner Hauptmann, stálý zástupce Karlovarského kraje v Bruselu 

hlasování


37 b)	Poskytnutí příspěvku pro MAS Sokolovsko

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  230/12/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,- Kč pro Místní akční skupinu Sokolovsko o.p.s. na Program rozvoje venkova v mikroregionu Sokolov – východ s využitím komunitního plánování

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 15.3.2007

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

hlasování


37 c)  Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  231/12/06

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 500.000,- Kč Regionální agrární komoře kraje Karlovy Vary na provoz Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Karlovarského kraje 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem 
a Regionální agrární komorou kraje Karlovy Vary

Termín kontroly: 15.3.2007

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

hlasování


37 d) Přidělení finančních prostředků školským zařízením v Karlovarském kraji z účelové dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  232/12/06

- schvaluje rozdělení a uvolnění účelové dotace MŠMT na kompenzační pomůcky v členění dle přílohy č. 1 zprávy, a to v celkové výši 467.500,-- Kč investičních prostředků a 532.500,-- Kč neinvestičních prostředků  

- ukládá odboru ekonomickému zajistit vyposlání finančních prostředků z přijaté dotace obcím, které jsou zřizovateli některých školských zařízení, školským zařízením zřizovaným Karlovarským krajem a soukromé škole zřízené právnickou osobou v členění dle návrhu

Termín kontroly: 25.1.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


37 e)	Vypuštění některých navržených lokalit vodních nádrží z plánů Povodí Ohře

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo žádné usnesení.
hlasování


