Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.3.2007
15.3.2007		Strana 1 (celkem 15)
                            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 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 15.3.2007 v době od 9:05 do 12:00 hodin v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Přítomno:    		……………………………  	 41 členů zastupitelstvaOmluveni:               ……………………………   	 Ing. Horník, RSDr. Businský, Ing. Fiala, CSc.,
								 MUDr. SvobodaPřizvaní:     		……………………………   	 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 15.3.2007		ZK  41/03/07
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 15.3.2007				ZK  42/03/07
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  43/03/07	
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  44/03/07
5.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1 			ZK  45/03/07
– schválení akcí v rámci 4. kola výzvy
  6.	Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Změna Rozhodnutí 			ZK  46/03/07
	o poskytnutí dotace umožňující použití celé alokace grantového schématu 
	na grantové projekty a předložení dvou projektů k financování administrace 
	z Technické pomoci v opatření 5.1 a 5.2
  7.	Program obnovy venkova – porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku			ZK  47/03/07
  8.	Použití příspěvku poskytnutého Regionálnímu stavebnímu sdružení K. Vary		ZK  48/03/07
  9.	Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování 		ZK  49/03/07
	v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích 
	v německo-českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi 
	Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti 
	Silničního stavebního úřadu Plauen 
10.	Rozpočtová změna										ZK  50/03/07
11.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti KrausHouse Production, 	ZK  51/03/07
	L.L.C., s.r.o. na projekt „Josef Bryks. Ten, který přecenil českou duši“ a Městu 
	Horní Slavkov na mezinárodní setkání hornických měst, obcí a spolků
12.	Informace o dotacích ve školství za I. čtvrtletí roku 2007					ZK  52/03/07
13.	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje					ZK  53/03/07
14.	Revokace usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16.9.2004 - Bezúplatné nabytí 		ZK  54/03/07
	nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky v areálu Gymnázia, 
	Cheb v k.ú. Cheb
15.	Žádost Společenství vlastníků jednotek č. p. 1034 a 1033 o souhlas s navýšením 	ZK  55/03/07
	úvěru z 2 mil. Kč na 3,3 mil. Kč
16.	Úplatné  nabytí  nemovitostí  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje - části 		ZK  56/03/07
	pozemkových parcel č. 3204/1 a 3204/3 v k.ú. Bečov nad Teplou
17.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemkové 	ZK  57/03/07
	parcely č. 6/2 v k.ú. Velichov
18.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 		ZK  58/03/07
do majetku Města Mariánské Lázně a záměr bezúplatného nabytí nemovitostí 
v majetku Města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje
19.	Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění 		ZK  59/03/07
výkonu regionálních 	funkcí knihoven Sokolov a Cheb
20.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury			ZK  60/03/07
21.	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 	ZK  61/03/07
	ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
22.	Rozdělení příspěvku KK pro poskytovatele sociálních služeb z Fondu 			ZK  62/03/07
	na podporu NNO pro rok 2007
23.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2007			ZK  63/03/07
24.	Projekt MPSV ČR – pilotní proces transformace pobytových zařízení 			ZK  64/03/07
	sociálních služeb
25.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 		ZK  65/03/07
ve školním roce 2005/2006
26.	Zrušení příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola 		ZK  66/03/07
	speciální Sokolov
27.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	ZK  67/03/07
	a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
28.	Změna usnesení č. ZK 144/07/06 Financování projektu „Thomas - rekonstrukce 	ZK  68/03/07
	a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního 
	vzdělávání“ příspěvkové organizace  Integrovaná střední škola technická 
	a ekonomická Sokolov
29.	Předfinancování projektu „Implementace nového vzdělávacího programu 		ZK  69/03/07
	dalšího profesního vzdělávání se zaměřením na péči o veřejnou zeleň a travnaté 
	sportovní plochy“ příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice
30.	Příslib předfinancování projektu „ADAM – Šance pro všechny“ příspěvkové 		ZK  70/03/07
	organizace Integrovaná škola technická  a ekonomická Sokolov 
31a)  Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR – kofinancování 			ZK  71/03/07	
         vodohospodářských akcí Karlovarským krajem
31b)  Návrh přerozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova pro rok 2007 		ZK  72/03/07











              JUDr. Josef Pavel v. r.         	                 	      	        Ing. Jiří Behenský v. r.
             	    hejtman                  					náměstek hejtmana	
               Karlovarského kraje       				    


A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Radomila Havrdu
- Bc. Tomáše Hybnera
- Janu Strnadovou

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Jiřího Behenského
-  Ing. Josefa Malého
-  Mgr. Jaroslava Borku

hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo program dnešního jednání s těmito změnami:

Rozšíření programu o:

bod č. 31 a) 		Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR – kofinancování 						vodohospodářských akcí Karlovarským krajem

bod č. 31 b)		Návrh přerozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova pro rok 2007 

hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 15.3.2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  41/03/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 15.3.2007

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí

hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 15.3.2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  42/03/07

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

		  1. jednání dne 10. ledna 2007
		  2. jednání dne 18. ledna 2007
		  3. jednání dne 22. ledna 2007 (mimo řádný termín)
		  4. jednání dne   1. února 2007
 		  5. jednání dne 12. února 2007 (mimo řádný termín)
	             6. jednání dne 15. února 2007

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  43/03/07

- 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  44/03/07

- bere na vědomí usnesení z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 4/02/07 – 10/02/07

- bere na vědomí usnesení z 23. a 24. 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 27.2.2007

- bere na vědomí usnesení z 2. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 1/2/07 – 7/2/07

- bere na vědomí usnesení z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 7.3.2007

- bere na vědomí zápis z 1. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 24.1.2007

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování


5. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1 – schválení akcí v rámci 
4. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  45/03/07

- schvaluje přesun finančních prostředků nevyužitých ve 3. kole výzvy do 4. kola výzvy dle předloženého návrhu

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

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


Termín kontroly:  13.12.2007

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

hlasování


6. Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace umožňující použití celé alokace grantového schématu na grantové projekty a předložení dvou projektů k financování administrace z Technické pomoci v opatření 5.1 a 5.2

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  46/03/07

- schvaluje předložení žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, umožňující použití celé alokace grantového schématu na grantové projekty

- schvaluje podobu dvou projektů technické pomoci v Opatřeních 5.1 a 5.2

- schvaluje předložení dvou projektů Technické pomoci v Opatřeních 5.1 a 5.2, na základě kterých budou hrazeny výdaje na administraci grantového schématu

Termín kontroly: 21.6.2007 

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

hlasování


7. Program obnovy venkova – porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  47/03/07

- schvaluje nepožadovat vrácení části příspěvku a neuplatňovat sankce za porušení Smlouvy o poskytnutí příspěvku vůči:

	Obci Třebeň za nesplnění závazných parametrů akce
	Obci Hory za nedodržení charakteru poskytnutého příspěvku
Sdružení Krušné hory – západ za nesplnění závazných parametrů akce

Obci Oloví za pozdní podání závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku
Obci Ovesné Kladruby za pozdní podání závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku
Obci Bukovany za pozdní podání závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku
Obci Dolní Nivy za pozdní podání závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku
Obci Otovice za pozdní podání závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku
Obci Tři Sekery za pozdní podání závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku

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

hlasování
8. Použití příspěvku poskytnutého Regionálnímu stavebnímu sdružení K. Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  48/03/07

- schvaluje použití příspěvku poskytnutého Regionálnímu stavebnímu sdružení K. Vary

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

hlasování


9. Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy 
a realizace silničních staveb na regionálních silnicích v německo-českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti Silničního stavebního úřadu Plauen 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  49/03/07

- schvaluje uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy 
a realizace silničních staveb na regionálních silnicích v německo - českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti Silničního stavebního úřadu Plauen

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., realizovat všechny kroky nutné k podání projektových žádostí a k získání a zajištění dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie dle schváleného Kooperačního ujednání a pověřuje jej podpisem těchto dokumentů

Termín kontroly: 21.6.2007

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

hlasování


10. Rozpočtová změna

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  50/03/07

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu  č.  21/2007

- zapojení financování z Fondu řízení likvidity (ze zůstatku 2006) ve výši 1.942.600,- Kč do odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje jako dotaci z rozpočtu územně samosprávného celku na stanovený účel v souladu s § 47 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví, pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na realizaci rekonstrukce pavilonu C (oddělení onkologie 
a gynekologie) Karlovarské krajské nemocnice a.s. – nemocnice Cheb

Termín kontroly:    19.4.2007

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

hlasování
11. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje společnosti KrausHouse Production, L.L.C., s.r.o. na projekt „Josef Bryks. Ten, který přecenil českou duši“ a Městu Horní Slavkov na mezinárodní setkání hornických měst, obcí a spolků

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  51/03/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti KrausHouse Production, L.L.C., s.r.o. na projekt „Josef Bryks. Ten, který přecenil českou duši“ v částce 300.000,-- Kč

 - schvaluje poskytnutí příspěvku Městu Horní Slavkov na pokrytí výdajů spojených s pořádáním mezinárodního setkání hornických měst, obcí a spolků v částce 150.000,-- Kč

Termín kontroly: 19.4.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování A

hlasování B


12. Informace o dotacích ve školství za I. čtvrtletí roku 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  52/03/07

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za I. čtvrtletí roku 2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


13. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  53/03/07

- schvaluje plány práce:

			Finančního výboru
			Kontrolního výboru
			Výboru pro regionální rozvoj
			Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
			Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
			Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování


14. Revokace usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16.9.2004 - Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky v areálu Gymnázia, Cheb v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  54/03/07

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16. 9. 2004 ve znění :

- Schvaluje bezúplatné nabytí p.p.č. 2182/6 o výměře 1.155 m2, p.p.č. 171/1 o výměře 5.063 m2, p.p.č. 171/2 o výměře 142 m2, p.p.č. 171/3 o výměře 118 m2, p.p.č. 171/6 o výměře 236 m2.

Zbývající část usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16. 9. 2004 se nemění.

- schvaluje doplnění usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16. 9. 2004 ve znění :

	Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 171/1 o výměře 4.679 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3174-3179/2004 ze dne 23. 12. 2004 z původní p.p.č. 171/1 o celkové výměře 5.063 m2 
	a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 171/1.


	Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 171/6 díl „c“ o výměře 27 m2, části p.p.č. 171/6 díl „e“ 
o výměře 2 m2, části p.p.č. 2182/6 díl „j“ o výměře 212 m2, části p.p.č. 2448 díl „f“ o výměře 30 m2, části p.p.č. 2448 díl „g“ o výměře 5 m2, která byly odděleny stejným geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 171/6 o celkové výměře 236 m2, z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 a z původní p.p.č. 2448 o celkové výměře 3.200 m2 a označeny novým parcelním číslem jako p.p.č. 2182/15 o celkové výměře 276 m2.


	Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 2182/6 o výměře 548 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 
a označena stejným parcelním číslem jako p.p.č. 2182/6.


	Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 2182/6 o výměře 395 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3192-3179/2004 ze dne 21. 12. 2004 z původní p.p.č. 2182/6 o celkové výměře 1.155 m2 
a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2182/14.


Termín kontroly: 21.6.2007

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

hlasování


15. Žádost Společenství vlastníků jednotek č. p. 1034 a 1033 o souhlas s navýšením úvěru z 2 mil. Kč na 3,3 mil. Kč

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  55/03/07

- schvaluje vydání zamítavého stanoviska k žádosti Společenství vlastníků domu č.p. 1034 a č.p. 1033 v Karlových Varech o navýšení úvěru z částky 2.000.000,-- Kč na částku ve výši 3.300.000 Kč na provedení rekonstrukce společných částí domu a na vybudování domovního výtahu

Termín kontroly: 21.6.2007

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

hlasování



16. Úplatné  nabytí  nemovitostí  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje - části pozemkových parcel 
č. 3204/1 a 3204/3 v k.ú. Bečov nad Teplou

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  56/03/07

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 3204/1 o výměře cca 15 m2 a části pozemkové parcely č. 3204/3 o výměře cca 23 m2, v k.ú. Bečov nad Teplou, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Českou republikou - Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako budoucí kupující na straně druhé) za cenu, která bude stanovena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku ČR - Povodí Ohře, státní podnik do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby

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

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


17. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 6/2 
v k.ú. Velichov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  57/03/07

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 6/2 o výměře cca 80 m2, v k.ú. Velichov,  formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy pro přípravu a realizaci stavby: „Silnice III/22125 v obci Velichov – oprava opěrné zdi pod komunikací“, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi paní Zdeňkou Horskou, trvale bytem Velichov č.p. 32,  PSČ 363 01 Velichov (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako budoucí kupující na straně druhé) za cenu, která bude stanovena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku paní Zdeňky Horské do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic  Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné  smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy pro přípravu a realizaci stavby: „Silnice III/22125 v obci Velichov – oprava opěrné zdi pod komunikací“ a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování



18. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně a záměr bezúplatného nabytí nemovitostí v majetku Města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  58/03/07

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést objekt č.p. 412 na stavební parcele 
č. 401, stavební parcelu č. 401 o výměře 666 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou ekonomickou Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 355, 353 69  Mariánské Lázně, IČ 47723394  (jako dárce na straně jedné) a Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, 353 30  Mariánské Lázně, IČ 00254061 (jako obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 2.4.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně

- schvaluje zveřejnit záměr bezúplatného nabytí objektu č.p. 355 na stavební parcele č. 402, stavební parcely č. 402 o výměře 2.344 m2, pozemkové parcely č. 142/26 o výměře 3.801 m2 a pozemkové parcely č. 142/82 o výměře 1.199 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, 353 30  Mariánské Lázně, IČ 00254061 (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou ekonomickou Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 355, 353 69  Mariánské Lázně, IČ 47723394 (jako obdarovaný na straně druhé) 
a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města Mariánské Lázně do vlastnictví Karlovarského kraje, za účelem provozování školského zařízení. V případě jiného účelu využití, než školského zařízení, budou předmětné nemovitosti převedeny bezúplatně zpět do vlastnictví Města Mariánské Lázně

Termín kontroly: 21.6.2007

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

hlasování


19. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  59/03/07

- souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb v celkové výši 1 856 000,- Kč

- ukládá  odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat platební kalendář a zaslat oznámení o dotaci příjemci

Termín kontroly: 19.4.2007

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

hlasování


20. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  60/03/07

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 uvedených v tabulce č. 2 
Termín kontroly:  20.9.2007  

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


21. Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  61/03/07

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 600 000,- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 600 000,- Kč a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s. ve výši 600 000,- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy s tím, že příjemci využijí prostředky pro rozšíření programové nabídky

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  20.9.2007  

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


22. Rozdělení příspěvku KK pro poskytovatele sociálních služeb z Fondu na podporu NNO pro rok 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  62/03/07

- 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: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


23. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  63/03/07

- schvaluje Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2007 

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


24. Projekt MPSV ČR – pilotní proces transformace pobytových zařízení sociálních služeb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  64/03/07

- bere na vědomí Projekt MPSV ČR - pilotní proces transformace pobytových zařízení sociálních služeb

- souhlasí, aby do projektu bylo vybráno zařízení sociálních služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením v  Mariánské  a  Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, prioritně  Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Termín kontroly: 20.9.2007 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování



25. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji ve školním roce 2005/2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  65/03/07

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji ve školním roce 2005/2006

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit výroční zprávu způsobem umožňujícím dálkový přístup a zaslat ji Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Termín kontroly: 19.4.2007

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

hlasování


26. Zrušení příspěvkové organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  66/03/07

- zrušuje příspěvkovou organizaci Základní škola praktická a základní škola speciální Sokolov dnem 
31. července 2007

- vydává rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace dle přílohy zprávy

- bere na vědomí informaci, že Město Sokolov zajistí od školního roku 2007/2008 podmínky pro plnění povinné školní docházky žáků zrušených základních škol v základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, zřizovaná Městem Sokolov

- schvaluje poskytnutí účelové dotace Městu Sokolov z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2007 ve výši čtvrtiny rozpočtu poskytnutého příspěvkové organizaci v roce 2007, tj. ve výši Kč 223 500,-- , na náklady spojené s integrací žáků do uvedené základní školy zřízené městem 

- schvaluje bezúplatný převod vybrané části movitého majetku Karlovarského kraje, který byl příspěvkové organizaci svěřen do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, dle stavu vyčísleného řádnou inventarizací Městu Sokolov s tím, že to jej v celém rozsahu předá k využití příspěvkové organizaci Základní škola Sokolov, Běžecká 2055

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace k podpisu hejtmanovi, realizovat veškeré úkoly spojené se žádostí zřizovatele o výmaz školy z rejstříku škol a školských zařízení a zabezpečit další potřebné úkony související se zrušením příspěvkové organizace

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu zajistit finanční prostředky pro poskytnutí účelové dotace Městu Sokolov a zabezpečit další potřebné úkony v ekonomické oblasti související se zrušením příspěvkové organizace

- ukládá odboru majetkoprávnímu krajského úřadu realizovat veškeré úkony spojené s vypořádáním majetku zrušené příspěvkové organizace včetně smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku na Město Sokolov a zabezpečit další potřebné úkony v majetkoprávní oblasti související se zrušením příspěvkové organizace

- ukládá odboru vnitřních záležitostí realizovat veškeré úkony spojené s vypořádáním spisové a archivní agendy rušené příspěvkové organizace

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele 
o výmaz škol, jejichž činnost vykonává rušená příspěvková organizace,  z rejstříku škol a školských zařízení 

Termín kontroly: 20.9.2007

Zodpovídá:	Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
		Ing. Dagmar Divišová, vedoucí odboru ekonomického
		PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru majetkoprávního
		Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí		

hlasování


27. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  67/03/07

- schvaluje s účinností od 1. července 2007 změny zřizovacích listin spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, u příspěvkových organizací Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří a Střední škola živnostenská Sokolov

- 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: 20.9.2007

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

hlasování


28. Změna usnesení č. ZK 144/07/06 Financování projektu „Thomas - rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“ příspěvkové organizace  Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  68/03/07

- mění ve svém usnesení č. ZK 144/07/06, kterým schválilo poskytnutí bezúročné finanční půjčky ve výši 1.760.000,-- Kč a příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 264.000,-- Kč na předfinancování projektu „Thomas - rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a uzavření příslušných smluv, výši bezúročné finanční půjčky na 1.936.000,-- Kč a příspěvku na 675.920,-- Kč včetně znění části smluv o výši půjčky a příspěvku 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit obě smlouvy k podpisu hejtmanovi 
 
Termín kontroly: 21.6.2007 

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

hlasování


29. Předfinancování projektu „Implementace nového vzdělávacího programu dalšího profesního vzdělávání se zaměřením na péči o veřejnou zeleň a travnaté sportovní plochy“ příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  69/03/07

- schvaluje předfinancování projektu „Implementace nového vzdělávacího programu dalšího profesního vzdělávání se zaměřením na péči o veřejnou zeleň a travnaté sportovní plochy“ příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice z  rozpočtu Karlovarského kraje formou poskytnutí bezúročné finanční půjčky ve výši 232.659,--  Kč 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí bezúročné finanční půjčky k podpisu hejtmanovi 
 
Termín kontroly: 19.4.2007 

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

hlasování



30. Příslib předfinancování projektu „ADAM – Šance pro všechny“ příspěvkové organizace Integrovaná 	škola technická  a ekonomická Sokolov 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  70/03/07

- schvaluje předfinancování projektu „ADAM – Šance pro všechny“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov z rozpočtu Karlovarského kraje formou poskytnutí grantu ve výši 2.490.000,-- Kč za podmínky, že předložený projekt bude schválen k realizaci

- ukládá odboru investic a grantových schémat krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí grantu k podpisu hejtmanovi za podmínky, že předložený projekt bude schválen k realizaci  
 
Termín kontroly: 20.9.2007 

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

hlasování


31 a)  Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR – kofinancování  vodohospodářských akcí Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  71/03/07

- schvaluje kofinancování  vodohospodářských akcí zařazených do financování Ministerstva zemědělství ČR

	Mariánské Lázně – rekonstrukce úpravny vody  
	Hazlov – kanalizační stoková síť – III. etapa 


ve výši 10% uznatelných investičních nákladů

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

hlasování


31 b)  Návrh přerozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova pro rok 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  72/03/07

- schvaluje předložený návrh přerozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova pro rok 2007

Termín kontroly: 21.6.2007

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

hlasování




