Usnesení z  1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.1.2007
25.1.2007		Strana 1 (celkem 16)
                            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 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 25.1.2007 v době od 9:10 do 12:30 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 41 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………   	 JUDr. Pavel, Ing. Dušek, Olga Haláková, 
								 RNDr. Růžička
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
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 25.1.2007		ZK  01/01/07
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 25.1.2007				ZK  02/01/07
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  03/01/07	
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  04/01/07
5.	Návrh na uzavření Společného prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským krajem 	ZK  05/01/07
a oblastí Changping, Peking, Čínská lidová republika
6.	Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, 		ZK  06/01/07
odboru regionálního rozvoje pro rok 2007, na podporu územně plánovací činnosti 
obcí
7.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 	ZK  07/01/07
kraje - odboru 	regionálního rozvoje na „vybavení pracovišť standardizovaných 
územně analytických podkladů”
8.	Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 2007	ZK  08/01/07
9.	Partnerství pro budoucnost - návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci 	ZK  09/01/07
s novým partnerem projektu Okresní hospodářskou komorou Cheb
10.	Žádost Asociace „Záchranný kruh”, o. s. o poskytnutí bezúročné návratné půjčky, 	ZK  10/01/07
v rámci předfinancování projektu v rámci opatření 3.2 SROP Regionální bezpečnostní 
portál - platforma Integrovaného projektu „Záchranný kruh”
11. 	Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 1.část - Úprava odbavovací 	ZK  11/01/07
budovy pro splnění Schengenských dohod” - schválení změny financování projektu
12. 	Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření smlouvy o investičním úvěru na koupi 	ZK  12/01/07
nemovitosti a uzavření smlouvy o ručení
13. 	Návrh aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje					ZK  13/01/07
14.	Majetkoprávní vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy 	ZK  14/01/07
podjezdu ev. č. 209-018“
15.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském ZK  15/01/07
kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 
2007-2010
16.	Změna ve specifikaci nemovitého majetku převáděného na základě usnesení 		ZK  16/01/07
	ZK 166/09/06 ze dne 21.9.2006 do vlastnictví akciové společnosti Údržba silnic 
	Karlovarského kraje
17.	Rozpočtová změna										ZK  17/01/07
18.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2006				ZK  18/01/07
19.	Informace o dotacích ve školství v roce 2006						ZK  19/01/07
20.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely 		ZK  20/01/07
	č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou
21.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Obci Královské 	ZK  21/01/07
	Poříčí
22.	Předfinancování projektů a smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK  22/01/07
	Krajskému muzeu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci pro projekty  
	INTERREG III A  „Zmizelé Chebsko“ a „Pomníky padlým v 1. světové válce“
23.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Hranicích				ZK  23/01/07
24.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Perninku				ZK  24/01/07
25.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domov důchodců v Nejdku				ZK  25/01/07
26.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Chebu				ZK  26/01/07
27.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené 		ZK  27/01/07
	v Mnichově
28.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené 		ZK  28/01/07
	„PATA“ v Hazlově
29.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené 		ZK  29/01/07
	v Mariánské
30.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené 		ZK  30/01/07
	v Radošově
31.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené 		ZK  31/01/07
	„MÁJA“ v Chebu
32.	Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna 		ZK  32/01/07
	dlouhodobě nemocných
33.	Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský 	ZK  33/01/07
	domov pro děti do 3 let
34.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 		ZK  34/01/07
	na provoz Centra substituční terapie
35.	Majetkoprávní vypořádání stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby 		ZK  35/01/07
Karlovarského kraje v Aši
36.	Finanční prostředky na příspěvky na realizaci drobných vodohospodářských 		ZK  36/01/07
	ekologických akcí
37.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007	ZK  37/01/07
38.	Změny zřizovacích listin u příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským 	ZK  38/01/07
	krajem
39.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované 		ZK  39/01/07
	Karlovarským krajem na rok 	2007 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi
40.	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 	ZK  40/01/07
	na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR
41.	a) Informace pro členy Zastupitelstva Karlovarského kraje o postupu krizových 	bez usnesení
	    orgánů kraje při realizaci opatření k Rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového 
	    stavu na území Karlovarského kraje



               Ing. Jan Zborník v. r.	        	                 	       	       RNDr. Petr Horký v. r.
              1. náměstek hejtmana                  				          náměstek hejtmana	
               Karlovarského kraje       	
			    
A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Stanislava Strmeně
- Dagmar Strnadovou
- Ing. Václava Hanzla

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- Ing. Josefa Malého
hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo program dnešního jednání s těmito změnami:

Rozšíření programu o:
bod č. 41a)	- Informace pro členy Zastupitelstva Karlovarského kraje o postupu krizových orgánů kraje při realizaci opatření k Rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu na území Karlovarského kraje
hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 25.1.2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  01/01/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 25.1.2007

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupování vedoucího odboru vnitřních záležitostí
hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 25.1.2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  02/01/07

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

		45. jednání dne 23. listopadu 2006
		46. jednání dne 27. listopadu 2006 (mimo řádný termín)
		47. jednání dne 7. prosince 2006
		48. jednání dne 13. prosince 2006 (mimo řádný termín)
 		49. jednání dne 14. prosince 2006 (mimo řádný termín)
	           50. jednání dne 19. prosince 2006 (mimo řádný termín)
		51. jednání dne 21. prosince 2006 (mimo řádný termín)
	
Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupování vedoucího odboru vnitřních záležitostí
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  03/01/07

- bere na vědomí informace o významných jednáních 1. náměstka hejtmana kraje a ostatních členů rady kraje
hlasování


4.  Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  04/01/07

- bere na vědomí usnesení z 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 1/01/07– 3/01/07 ze dne 9.1.2007

- bere na vědomí usnesení z 22. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 4.12.2006 

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociálních věcí Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 9.1.2007

- bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 1/1/07 – 6/1/07 ze dne 10.1.2007

- bere na vědomí usnesení z 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.1.2007

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování


5. Návrh na uzavření Společného prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským krajem a oblastí Changping, Peking, Čínská lidová republika

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  05/01/07

- souhlasí s uzavřením Společného prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským krajem a oblastí Changping, Peking, Čínská lidová republika

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Josefa Pavla podpisem Společného prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským krajem a oblastí Changping, Peking, Čínská lidová republika

Termín kontroly: 19.4.2007 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 
hlasování


6. Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro rok 2007, na podporu územně plánovací činnosti obcí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  06/01/07

- bere na vědomí doporučení Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje a Rady Karlovarského kraje schválit Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - 5. změnu

- schvaluje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro rok 2007, na podporu územně plánovací činnosti obcí - 5. změnu

Termín kontroly: 15.3.2007

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


7. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na „vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů”

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  07/01/07

- schvaluje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje na „vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů“

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


8. Dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  08/01/07

- schvaluje poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 13 602 000 Kč (z toho 11 683 000 Kč neinvestiční dotace a 1 919 000 Kč investiční dotace) v roce 2007

Termín kontroly: 19.4.2007

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


9. Partnerství pro budoucnost - návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s novým partnerem projektu Okresní hospodářskou komorou Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  09/01/07

- schvaluje předložený návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Cheb

Termín kontroly: 15.3.2007 

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


10. Žádost Asociace „Záchranný kruh”, o. s. o poskytnutí bezúročné návratné půjčky, v rámci předfinancování projektu v rámci opatření 3.2 SROP Regionální bezpečnostní portál - platforma Integrovaného projektu „Záchranný kruh”

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  10/01/07

- schvaluje poskytnutí vratné bezúročné půjčky předkladateli projektu Asociaci „Záchranný kruh“, o.s. ve výši 200 000,-- Kč

Termín kontroly: 19.4.2007

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


11. Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 1.část - Úprava odbavovací budovy pro splnění Schengenských dohod” - schválení změny financování projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  11/01/07

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací budovy pro splnění Schengenských úmluv“ ve výši 63,95%, tj. 33,7 mil. Kč po celou dobu jeho realizace

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací budovy pro splnění Schengenských úmluv“ ve výši 52,7 mil. Kč z prostředků kraje

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
hlasování


12. Letiště Karlovy Vary s.r.o. - záměr uzavření smlouvy o investičním úvěru na koupi nemovitosti a uzavření smlouvy o ručení

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  12/01/07

- schvaluje uzavření smlouvy o ručení mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1 k zajištění veškerých budoucích pohledávek s příslušenstvím vyplývajících ze smlouvy o úvěru poskytnutému Letišti Karlovy Vary s.r.o. na zajištění financování koupě nemovitosti - budovy č.p. 197 na st.p. 388/3 v k.ú. Olšová Vrata

Termín kontroly: 19.4.2007

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.
hlasování


13. Návrh aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  13/01/07

- souhlasí s návrhem postupu aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje

Termín kontroly: 19.4.2007

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


14. Majetkoprávní vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  14/01/07

- schvaluje bezúplatný převod stavebních objektů SO 103, SO 104, SO 105, SO 303, SO 401, SO 402 a SO 801, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ: 357 35, IČ: 002 59 349,  (jako obdarovaný na straně druhé)

- schvaluje bezúplatný převod stavebních objektů SO 201, SO 481, SO 491 a SO 601, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ: 186 00, IČ: 709 94 234, (jako obdarovaný na straně druhé)

- schvaluje bezúplatný převod stavebního objektu „vodovodní přípojka a kanalizace k drážnímu domku“, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Českými drahami, a. s., se sídlem Praha 1, Nábřeží 
L. Svobody 1222, PSČ: 110 15, IČ: 709 94 226 (jako obdarovaný na straně druhé)

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203/3 o výměře 34 m2,  č. 1203/4 o výměře 5 m2, č. 1203/5 o výměře 89 m2, č. 1203/6 o výměře 55 m2, č. 1203/7 o výměře 42 m2, č. 1203/8 o výměře 27 m2, č. 1203/9 o výměře 107 m2, č. 1175/6 o výměře 17 m2, č. 1175/5 o výměře 675 m2, č. 1175 díl „x“ o výměře 18 m2, č. 1175 díl „v“ o výměře 9 m2, č. 1175 díl „w“ o výměře 11 m2, č. 1175 díl „l“ o výměře 27 m2, č. 1175 díl „n“ o výměře 21 m2, č. 1175 díl „o“ o výměře 19 m2, č. 1175 díl „p1“ o výměře 70 m2, č. 1175/4 
o výměře 221 m2, č. 1175/3 o výměře 151 m2, vše k.ú. Dolní Chodov, které byly v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“ odděleny geometrickým plánem č. 1576-157/2006 z původních pozemkových parcel č. 1203 a č. 1175, obě v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ: 357 35, IČ: 002 59 349 (jako obdarovaný na straně druhé)

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1018/1 díl „e1“ o výměře 93 m2,  č. 1185/1 díl „t“ o výměře 76 m2 a č. 1155/1 díl „q“ o výměře 455 m2, které byly v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“ odděleny geometrickým plánem č. 1576-157/2006 z původních pozemkových parcel č. 1018/1, 1185/1 a č. 1155/1, vše v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ: 357 35, IČ: 002 59 349 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé)

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1055/14 o výměře 180 m2, která byla v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“ oddělena geometrickým plánem č. 1576-157/2006 z původní pozemkové parcely č. 1055/1 v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ: 186 00, IČ: 709 94 234, (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé)

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203 díl „l1“ o výměře 0 m2, která byla v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“ oddělena geometrickým plánem č. 1576-157/2006 z původní pozemkové parcely č. 1203 v k.ú. Dolní Chodov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje ( jako dárce na straně jedné ) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ: 186 00, IČ: 709 94 234 (jako obdarovaný na straně druhé)

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

Termín kontroly: 21.6.2007

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


15. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2007 - 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  15/01/07

- schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o úvěru č. 1796/04/LCD, kterým bude umožněno čerpání uvedeného úvěru nejen na akce na silnicích II. a III. třídy zařazené do Společného regionálního operačního programu, ale i na akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji realizované v rámci Regionálního operačního programu v roce 2007

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., realizovat kroky k uzavření dodatku ke Smlouvě o úvěru  č. 1796/04/LCD a pověřuje jej podpisem tohoto dodatku

- bere na vědomí „Střednědobý finanční plán příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje pro roky 2007 – 2010“  

- schvaluje záměr KSÚS KK, p.o., zajistit financování jmenovitých akcí, zařazených do Seznamu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010, formou uzavření úvěrové smlouvy

Termín kontroly: 15.3.2007

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


16. Změna ve specifikaci nemovitého majetku převáděného na základě usnesení ZK 166/09/06 ze dne 21.9.2006 do vlastnictví akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  16/01/07

- bere na vědomí změnu ve specifikaci nemovitého majetku převáděného do akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje na základě usnesení ZK 166/09/06 ze dne 21.9.2006, a to v tom smyslu, že ze specifikace se vypouští stavební objekty skladu a garáží v obci Boží Dar 

Termín kontroly: 15.3.2007

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


17. Rozpočtová změna

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  17/01/07

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 1/2007

- změnu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2007, jehož součástí je dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím. V Karlovarském kraji se dotace týká knihoven, a to u měst Cheb a Sokolov v celkové částce 12.008.000,-- Kč. Jedná se o snížení této dotace u města Sokolov o částku 26.500,-- Kč a zároveň navýšení o tuto částku městu Cheb. Původně byla schválena městu Sokolov částka ve výši 5.045.500,- (nyní 5.019.000,-- Kč) a městu Cheb původně částka 6.962.500,-- Kč (nyní 6.989.000,-- Kč).

Termín kontroly:   15.3.2007

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

hlasování


18. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  18/01/07

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2006 až 364/2006

Zodpovídá: Ing.Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


19. Informace o dotacích ve školství v roce 2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  19/01/07

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za rok 2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování en bloc o bodech č. 18 a 19)


20. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  20/01/07

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3179/12 o výměře 6 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 473-25/2006 z původní pozemkové parcely č. 3179/12 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. 807/2, vše v k.ú. a obci Bečov nad Teplou, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a panem Miroslavem Dobiášem, trvale bytem Fučíkova 272, PSČ 364 61 Teplá (jako kupující na straně druhé), za cenu 51,66 Kč/m2, tj. 310,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 2.410,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Miroslava Dobiáše

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

Termín kontroly:  21.6.2007

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


21. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Obci Královské Poříčí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  21/01/07

- schvaluje darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje podle předloženého seznamu v celkové pořizovací hodnotě 439.194,30 Kč, který je ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, nástupnická organizace Střední průmyslové školy, středního odborného učiliště stavebního a Učiliště Královské Poříčí Obci Královské Poříčí. Darování formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov a Obcí Královské Poříčí.

- ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, PaedDr. Josefu Novotnému, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 15.3.2007

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov

hlasování


22. Předfinancování projektů a smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje Krajskému muzeu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci pro projekty  INTERREG III A  „Zmizelé Chebsko“ a „Pomníky padlým v 1. světové válce“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  22/01/07

- souhlasí s poskytnutím bezúročné návratné půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 580 900,- Kč na financování schváleného projektu z dispozičního fondu INTERREG III A v regionu Egrensis na projekty:
„Zmizelé Chebsko“ a „Pomníky padlým v 1. světové válce“

- souhlasí s uzavřením a podpisem „Smlouvy o půjčce“ mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací na financování schváleného projektu „Zmizelé Chebsko“ ve výši 290 450,- Kč a „Pomníky padlým v 1. světové válce“ ve výši 290 450,- Kč, t.j. celkem 580 900,- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 15.3.2007

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

hlasování


23. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Hranicích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  23/01/07

- schvaluje a vydává Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Hranících dle návrhu

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


24. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Perninku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  24/01/07

- schvaluje a vydává Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Perninku dle návrhu

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


25. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domov důchodců v Nejdku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  25/01/07

- schvaluje a vydává Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domov důchodců v Nejdku dle návrhu

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


26. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  26/01/07

- schvaluje a vydává Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domov důchodců v Chebu dle návrhu

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


27. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  27/01/07

- schvaluje a vydává Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mnichově, příspěvková organizace dle návrhu

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


28. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „PATA“ v Hazlově

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  28/01/07

- schvaluje a vydává Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „PATA“  v Hazlově dle návrhu

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


29. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  29/01/07

- schvaluje a vydává Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Mariánské dle návrhu

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


30. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  30/01/07

- schvaluje a vydává Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené v Radošově dle návrhu

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


31. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „MÁJA“ v Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  31/01/07

- schvaluje a vydává Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústav sociální péče pro mentálně postižené „MÁJA“  v Chebu dle návrhu

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování en bloc o bodech č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31)


32. Návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  32/01/07

- schvaluje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 21.6.2007

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


33. Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  33/01/07

- schvaluje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 21.6.2007

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


34. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví na provoz Centra substituční terapie

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  34/01/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 
296.000,-- Kč na provoz Centra substituční terapie

Termín kontroly: 21.6.2007

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


35. Majetkoprávní vypořádání stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Aši

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  35/01/07

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 3150/9 o výměře 6352 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2814-010/07 z původní pozemkové parcely č. 3150/9 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3150/22, části budovy č.p. 2545 na stavební parcele č. 3402, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 3402, vše v k.ú. Aš, na základě Prohlášení vlastníka dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění,  formou darovací smlouvy mezi Městem Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52, IČ 00 25 39 01 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205, 360 06  Karlovy Vary, IČ 00574660 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Aš do vlastnictví Karlovarského kraje. Podmínkou bezúplatného nabytí předmětných nemovitostí je schválení převodu v orgánech Města Aš.

- ukládá řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  21.6.2007

Zodpovídá: MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

hlasování


36. Finanční prostředky na příspěvky na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  36/01/07

- schvaluje s použitím finančních prostředků v celkové výši 12.000.000,-- Kč na příspěvky v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí č. PZ 10/2005

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


37. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  37/01/07

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 dle přílohy zprávy

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

Termín kontroly: 20.9.2007

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


38. Změny zřizovacích listin u příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  38/01/07

- schvaluje s účinností od 1. února 2007 změny ve vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je předán do správy příspěvkových organizací Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov a Střední škola živnostenská Sokolov, k jejich vlastnímu hospodářskému využití včetně vydání příslušných dodatků ke zřizovacím listinám dle příloh zprávy 

- schvaluje s účinností od 1. února 2007 provozování doplňkové činnosti v oblasti pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov včetně vydání příslušného dodatku a přílohy č. 3 zřizovací listiny dle příloh zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedené dodatky ke zřizovacím listinám k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 15.3.2007

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


39. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2007 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  39/01/07

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2007 v celkové výši Kč 278.500,-- dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit seznam schválených příspěvků, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a realizovat veškeré úkoly vyplývající z organizování soutěží

Termín kontroly: 19.4.2007

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


40. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  40/01/07

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 822 tisíc Kč na zabezpečení soutěží a přehlídek dětí a žáků v roce 2007 s příspěvkovými organizacemi 
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary ve výši Kč 329.400,--
Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, ve výši Kč 247.300,--
Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, ve výši Kč 245.300,-- dle návrhů

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedené smlouvy k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 19.4.2007

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


41a) Informace pro členy Zastupitelstva Karlovarského kraje o postupu krizových orgánů kraje při realizaci opatření k Rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu na území Karlovarského kraje

Bez usnesení.


