Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 20.9.2007
20.9.2007		Strana 1 (celkem 31)
                            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 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 20.9.2007 v době od 9:02 do 14:02 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 45 členů zastupitelstva
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 20.9.2007		ZK  155/09/07
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 20.9.2007				ZK  156/09/07
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  157/09/07
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  158/09/07
5.	Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové 	ZK  159/09/07
odbavovací budovy“
-    schválení podání žádosti o financování akce do ROP NUTS II Severozápad
6.	Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací 	ZK  160/09/07
haly pro splnění Schengenských dohod“
-    schválení úpravy technického řešení
-    schválení financování úpravy projektu
7.	Schválení dalšího postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace objektu 	ZK  161/09/07
Císařských lázní“
-    schválení studie využití objektu
-    schválení podání žádosti o financování akce do ROP NUTS II Severozápad
-    schválení záměru úplatného nabytí nemovitosti za cenu znaleckého posudku
8.	Schválení dalšího postupu při podání žádostí o finanční prostředky z Operačního 	ZK  162/09/07
programu Životní prostředí
9.	Grantová schémata SROP – opatření 1.1 – vypovězení smlouvy o poskytnutí grantu	ZK  163/09/07
10.	Program obnovy venkova pro rok 2007 - změna v realizované akci			ZK  164/09/07
11.	Informace o projektu Partnerství pro budoucnost 1 a 2					ZK  165/09/07
12.	Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy 	ZK  166/09/07
a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“
13.	Nedodržení termínu závěrečného vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského 		ZK  167/09/07
kraje – odboru regionálního rozvoje na „Vybavení pracovišť standardizovaných 
územně analytických podkladů“ – město Cheb a město Ostrov
14. 	Smlouva o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy 		ZK  168/09/07
územně analytických podkladů na území Karlovarské kraje“ (KOPaS ÚAP KK)
15.	Návrh na udělení dotací pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací 	ZK  169/09/07
činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje 
Karlovarského kraje – II. kolo
16.	Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti na regionální dráze 			ZK  170/09/07
č. 145 Sokolov - Kraslice 
17.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském ZK  171/09/07
kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
18.	Přeshraniční silniční spojení v Karlovarském kraji v souvislosti s plánovaným 		ZK  172/09/07
přistoupením České republiky k Schengenským dohodám
19.	Schválení realizace akce „III/00630 silniční propojení Sokolov, 				ZK  173/09/07
Těšovice – Královské Poříčí“ v rámci tzv. 1. projektu Regionálního 
operačního programu
20. 	Rozpočtové změny										ZK  174/09/07
21. 	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007				ZK  175/09/07
22.	Informace o dotacích ve školství za období leden až srpen 2007				ZK  176/09/07
23.	Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje			ZK  177/09/07
24. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové 	ZK  178/09/07
parcely č. 989 v k.ú. Tatrovice
25. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK  179/09/07
parcely včetně stavby komunikace v k.ú. Cheb, Střížov u Chebu a Slatina 
u Františkových Lázní
26.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK  180/09/07
Města Cheb a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Cheb 
do majetku Karlovarského kraje
27. 	Bezúplatný  převod  nemovitostí  v  majetku Karlovarského kraje do majetku Města 	ZK  181/09/07
Mariánské Lázně  a  bezúplatné  nabytí  nemovitostí  v  majetku  Města Mariánské  
Lázně  do  majetku Karlovarského kraje
28. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města 	ZK  182/09/07
Ostrov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Ostrov do majetku 
Karlovarského kraje
29. 	Bezúplatný  převod  nemovitostí  v  majetku  Karlovarského  kraje – pozemkové 	ZK  183/09/07
parcely v k.ú. Úšovice
30. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové 	ZK  184/09/07
parcely č. 3130/1 a 3179/1 v k.ú. Nejdek
31. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové	ZK  185/09/07
 parcely č. 1031/1  v  k.ú. Rudolec u Březové
32. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové 	ZK  186/09/07
parcely č. 2552  v  k.ú. Dolní Chodov
33. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 31 		ZK  187/09/07
včetně stavební parcely č. 2/1 v k.ú. Abertamy
34. 	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK  188/09/07
parcely č. 568/2 a část stavební parcely č. 2913, vše v k.ú. Cheb
35. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK  189/09/07
č. 258/20 v k.ú. Hradiště u Chebu
36. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely 		ZK  190/09/07
č. 4455/1 v k.ú. Žlutice
37. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely 		ZK  191/09/07
č. 15 v k.ú. Hartoušov
38. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 19/11 		ZK  192/09/07
v k.ú. Kynšperk nad Ohří
39. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 3198 		ZK  193/09/07
v k.ú. Sokolov
40. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - budova č.p. 1 na st.p.č. 10, 	ZK  194/09/07
část st.p.č. 10 a p.p.č. 85,  k.ú. Dolní Dvory 
41.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 178 	ZK  195/09/07
v k.ú. Karlovy Vary
42. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK  196/09/07
č. 1083/19 v  k.ú. Drahovice
43. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK  197/09/07
č. 2306/1 v k.ú. Aš
44. 	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 716 včetně 		ZK  198/09/07
stavební parcely č. 801 v k.ú. Ostrov nad Ohří
45. 	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 1854 včetně 		staženo
souvisejících pozemků, vše v k.ú. Cheb
46. 	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - část stavby 	ZK  199/09/07
silnice č. I/13, včetně  pozemků, mostu ev. č. 13-008, součástí a příslušenství, 
vše v k.ú. Ostrov nad Ohří a Kfely u Ostrova
47. 	Bezúplatné  nabytí  nemovitostí  do vlastnictví Karlovarského kraje - část stavby 	ZK  200/09/07
silnice č. I/21, včetně pozemků, součástí, příslušenství a stavebních objektů v k.ú. 
Velká Hleďsebe a Drmoul
48. 	Revokace části usnesení č. ZK 42/03/06 ze dne 9.3.2006 - Prodej nemovitosti 		ZK  201/09/07
v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 322/1 v k.ú. Šabina
49.	Závazný příslib o zajištění finančního krytí projektu „Veletrhy cestovního ruchu 	ZK  202/09/07
Karlovarského kraje v roce 2008“
50.	Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji 2007 – 2013	ZK  203/09/07
51.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK  204/09/07
rezervací a městských památkových zón 2007 - III., IV. a V. etapa
52.	Přerozdělení vráceného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 		ZK  205/09/07
kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007
53.	Zproštění závazku o.s. Res vitae								ZK  206/09/07
54.	Spolufinancování akce „Domov pro seniory v Kynšperku nad Ohří, rekonstrukce 	ZK  207/09/07
pavilonu B“
55.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 		ZK  208/09/07
Horské službě ČR, o.p.s., oblast Krušné hory
56.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK  209/09/07
57.	Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2007 		ZK  210/09/07
a příspěvky školám a obcím k podpoře třídění odpadů
58.	Kofinancování vodohospodářských akcí Karlovarským krajem				ZK  211/09/07
59.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí 	ZK  212/09/07
a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
v roce 2007 – ZO ČSOP 23/2 Berkut Teplá
60.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007	ZK  213/09/07
61.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	ZK  214/09/07
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
62.	Sloučení příspěvkových organizací Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26 		ZK  215/09/07
a Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary
63.	Zrušení příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické léčebně 	ZK  216/09/07
Františkovy Lázně
64. 	a) Příprava výběrových řízení na zakázku „Zajištění financování projektů 		ZK  217/09/07
    podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského
    kraje“ a na zakázku „Zajištění financování projektu Dostavba Karlovarské krajské 
    nemocnice, a.s.- III. část“
b) Informace o zdravotnictví									ZK  218/09/07




             JUDr. Josef Pavel v. r.	        	                 	                  Ing. Jiří Červenka v. r.
              	     hejtman                 				          náměstek hejtmana	
               Karlovarského kraje       	
A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- René Bolvariho
- Václava Veselého
- Stanislava Strmeně
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 jednání s následujícími změnami a doplněními:

Rozšíření programu o:
bod č. 64a)	- Příprava výběrových řízení na zakázku „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“ a na zakázku „Zajištění financování projektu Dostavba Karlovarské krajské nemocnice, a.s.- III. část“
bod č. 64b)	- Informace o zdravotnictví

Stažení:
bodu č. 45)	- Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 1854 včetně souvisejících pozemků, vše v k.ú. Cheb
hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 20.9.2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  155/09/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 20.9.2007

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 20.9.2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  156/09/07

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

  24. jednání dne  7. června 2007 
  25. jednání dne 11. června 2007 (mimo řádný termín)	
  26. jednání dne 14. června 2007 
  27. jednání dne 20. června 2007 (mimo řádný termín)	
  28. jednání dne 21. června 2007 (mimo řádný termín)
  29. jednání dne 26. června 2007 (mimo řádný termín)
  30. jednání dne 28. června 2007 (mimo řádný termín)
  31. jednání dne  9. července 2007 (mimo řádný termín)	
  32. jednání dne 12. července 2007 
  33. jednání dne 17. července 2007 (mimo řádný termín)	
  34. jednání dne 20. července 2007 (mimo řádný termín)
  35. jednání dne 26. července 2007
  36. jednání dne 30. července 2007 (mimo řádný termín)
  37. jednání dne  9. srpna 2007
  38. jednání dne 23. srpna 2007 (mimo řádný termín)
  39. jednání dne 27. srpna 2007 (mimo řádný termín)

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  157/09/07

- 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  158/09/07

- bere na vědomí usnesení z 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 12.9.2007

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 16.7.2007 a 4.9.2007

- bere na vědomí usnesení z 29. a 30. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 2.7.2007 a 3.9.2007

- bere na vědomí usnesení z 5. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 1/5/07 – 6/5/07 ze dne 6.9.2007

- bere na vědomí zápis z 5. a 6. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 18.6.2007 a 6.8.2007

- bere na vědomí usnesení z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 19/09/07– 27/09/07 ze dne 4.9.2007

- doporučuje Radě Karlovarského kraje doplňovat návrhy usnesení o specifikaci schvalovaných a projednávaných podkladů (původ a datum materiálu) v případech, kdy je v usnesení odvolávka, např. 
dle předloženého návrhu

- ukládá Radě Karlovarského kraje v působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. prověřit využití dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů touto společností z podnětu Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování


5. Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“
-    schválení podání žádosti o financování akce do ROP NUTS II Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  159/09/07

- schvaluje celkový objem stavebních investic ve výši 98,13 mil. Kč včetně DPH pro účely 2. části III. etapy modernizace letiště Karlovy Vary

- schvaluje podání žádosti o financování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ do ROP NUTS II Severozápad 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ do výše 15%, tj. 14,72 mil. Kč po celou dobu jeho realizace

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část – Výstavba nové odbavovací budovy“ ve výši 98,13 mil. Kč z prostředků kraje

- ukládá ekonomickému odboru zajistit finanční prostředky na předfinancování a kofinancování akce 
ve schválené výši

Termín kontroly: únor 2008 

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


6. Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod“
-    schválení úpravy technického řešení
-    schválení financování úpravy projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  160/09/07

- schvaluje úpravu dispozičního a technického řešení projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary – 
III. etapa, 1. část – Úprava odbavovací haly pro splnění Schengenských dohod“ spočívající ve zvětšení zóny pro odbavené a přilétající cestující přemístěním restaurace

- schvaluje financování změny projektu z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2007, odboru investic a grantových schémat v celkové výši 4.850.000,- Kč

Termín kontroly: leden 2008 

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




7. Schválení dalšího postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“
-    schválení studie využití objektu
-    schválení podání žádosti o financování akce do ROP NUTS II Severozápad
-    schválení záměru úplatného nabytí nemovitosti za cenu znaleckého posudku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  161/09/07

- schvaluje návrh řešení využití objektu dle studie zpracované firmou MEDIKA projekt  Karlovy Vary 
spol. s r.o. v 08/2007 

- schvaluje záměr úplatného nabytí objektu č.p. 306 vystavěného na pozemku st. parc. č. 902, včetně pozemku st. parc. č. 902 o výměře 3614 m2, pozemku p. parcela č. 903/02 o výměře 2523 m2, katastrální území a obec Karlovy Vary, se všemi součástmi, příslušenstvím a vybavením, včetně mobiliáře, za cenu 
dle znaleckého posudku (cena objektu 59.782.810,-- Kč, cena mobiliáře 37.921.700,-- Kč, tj. celkem 97.704.510,-- Kč)

- zrušuje část usnesení č. ZK 99/04/06 ze dne 20.4.2006 ve znění:
- souhlasí s finanční podporou výstavby Výstavního, sportovně - kulturního a kongresového centra 
v Karlových Varech z rozpočtu Karlovarského kraje, až do výše 50% podílu české strany na úhradě nákladů vzniklých při výstavbě Výstavního, sportovně - kulturního a kongresového centra 
v Karlových Varech (nebo jeho částí) spolufinancované z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, maximálně však do výše 100 mil. Kč 
- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, JUDr. Josefa Pavla jednáním o podrobnostech a       způsobu realizace tohoto usnesení
      	Zbývající část usnesení č. ZK 99/04/06 ze dne 20.4.2006 zůstává beze změny.

Termín kontroly: leden 2008

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


8. Schválení dalšího postupu při podání žádostí o finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  162/09/07

- schvaluje seznam akcí k podání žádostí o financování v rámci Operačního programu Životní prostředí 
dle příloh důvodové zprávy

- schvaluje podání žádostí o financování u akcí dle přílohy č. 1 až 3 důvodové zprávy v rámci Operačního programu Životní prostředí 

- schvaluje vydat příslib finančního krytí povinného podílu spolufinancování akcí v rámci Operačního programu Životní prostředí dle přílohy č. 4 důvodové zprávy

- ukládá ekonomickému odboru zajistit finanční prostředky na kofinancování akcí ve schválené výši

Termín kontroly:  13.12.2007

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


9. Grantová schémata SROP – opatření 1.1 – vypovězení smlouvy o poskytnutí grantu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  163/09/07

- schvaluje vypovězení smlouvy o poskytnutí grantu s konečným uživatelem Tylinger s.r.o. na akci „Stanice technické kontroly Jenišov“ ze strany Karlovarského kraje 

Termín kontroly:  13.12.2007

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


10. Program obnovy venkova pro rok 2007 - změna v realizované akci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  164/09/07

- schvaluje změnu charakteru poskytnutého příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Svazku obcí Kamenné vrchy na příspěvek investiční a dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D 475/2007

Termín kontroly: 13.12.2007

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


11. Informace o projektu Partnerství pro budoucnost 1 a 2

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  165/09/07

- schvaluje

- předložený návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřené mezi Karlovarským krajem a Agenturou domácí péče LADARA o.p.s.

- předložený návrh Dohody o předání a převzetí práv a povinností ze Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Karlovarským krajem, Agenturou domácí péče LADARA o.p.s. a Farní charitou Karlovy Vary  

Termín kontroly:  13.12.2007 

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
hlasování


12. Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  166/09/07

- ruší usnesení ZK 84/04/07 o vydání závazného příslibu k zajištění finančního krytí projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ 

- schvaluje vydání závazného příslibu k předfinancování projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ v celkové výši 14 000 EUR, tj. 20 % celkových nákladů projektu, které Karlovarský kraj obdrží 
po předložení závěrečného vyúčtování projektu a podání závěrečné zprávy

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


13. Nedodržení termínu závěrečného vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů“ – město Cheb a město Ostrov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  167/09/07

- schvaluje neuplatňovat sankce za porušení Smlouvy o poskytnutí dotace vůči Městu Ostrov

- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje, 
ev. č. 140/2007 ze dne 19.4.2007 uzavřené mezi Karlovarským krajem a Městem Cheb

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


14. Smlouva o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarské kraje“ (KOPaS ÚAP KK)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  168/09/07

- schvaluje Smlouvu o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje – KOPaS ÚAP KK“

- ukládá vedoucímu odboru regionálního rozvoje a vedoucímu odboru informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje zajištění všech potřebných úkonů vyplývajících ze smlouvy o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“ a vedoucích k realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů 
na území Karlovarského kraje“ 

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


15. Návrh na udělení dotací pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – II. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  169/09/07

- schvaluje uvedený návrh rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje v roce 2007 – II. kolo 

č.
Obec/Město
Pořizovaná dokumentace
DOTACE v II. kole celkem (tis. Kč)
1
Abertamy
návrh ÚP*

121,440
2
Andělská Hora
Změna č. 1 ÚPN SÚ **– návrh
50,000
3
Dalovice
zadání ÚP
39,000
4
Františkovy Lázně
návrh ÚP
0,000
5
Hory
digitalizace
0,000
6
Jáchymov
návrh ÚP
10,000
7
Krajková
návrh ÚP
150,000
8
Krásno
úprava návrhu ÚP
0,000
9
Lomnice
digitalizace, průzkumy a rozbory
0,000
10
Merklín
zadání ÚP
54,800
11
Nové Sedlo
změna ÚPN SÚ
0,000
12
Pernink
digitalizace, průzkumy a rozbory
0,000
13
Podhradí
úprava návrhu ÚP
28,560
14
Šindelová
průzkumy a rozbory
95,440
 
Celkem
 
549,240

* ÚP – územní plán
** ÚPN SÚ – územní plán sídelního útvaru

- schvaluje předložené dodatky č. 1 smluv pro obce, kterým již byla poskytnuta dotace v I. kole ze stejného dotačního titulu – Abertamy, Jáchymov, Merklín, Podhradí a Šindelová dle návrhu

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


16. Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti na regionální dráze č. 145 Sokolov - Kraslice 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  170/09/07

- schvaluje změnu rozsahu základní dopravní obslužnosti na regionální dráze č. 145 Sokolov – Kraslice 
pro období od 1.1.2007 do 31.12.2010 s maximální výší prokazatelné ztráty za rok 2007 celkem ve výši 23.189.328,- Kč (slovy: dvacettřimiliónystoosmdesátdevěttisíctřistadvacetosmkorunčeských) a pro období od 1.1.2008 do 31.12.2010 s maximální výší roční prokazatelné ztráty celkem 26.840.981,- Kč (slovy: dvacetšestmiliónůosmsetčtyřicettisícdevětsetosmdesátjednakorunčeských), která se může meziročně navyšovat maximálně o hodnotu inflace oficiálně zveřejněnou Českým statistickým úřadem, a to 
dle podmínek platné smlouvy s tím, že případné meziroční navýšení objemu smluvních kilometrů o více 
než 10% bude vždy podmíněno schválením takovéto změny zastupitelstvem kraje

- ukládá Radě Karlovarského kraje zajistit všechny právní úkony související s uzavřením dodatku č. 2 
ke Smlouvě ev.č. 204/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje ze dne 18.12.2006  ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.5.2007, kterým se mění rozsah základní dopravní obslužnosti na regionální dráze č. 145 Sokolov – Kraslice pro období od 1.1.2007 do 31.12.2010

Termín kontroly: 13.12.2007

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

hlasování


17. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  171/09/07

- schvaluje záměr zajistit finanční krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce formou úvěrové smlouvy, kterou uzavře příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje realizovat kroky potřebné k uzavření úvěrové smlouvy na zajištění finanční krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 

Termín kontroly: 13.12.2007

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


18. Přeshraniční silniční spojení v Karlovarském kraji v souvislosti s plánovaným přistoupením České republiky k Schengenským dohodám

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  172/09/07

- schvaluje předložený záměr řešení přeshraničních silničních spojení v Karlovarském kraji v souvislosti 
s plánovaným přistoupením České republiky k Schengenským dohodám

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. realizovat kroky k naplnění záměru řešení přeshraničních silničních spojení

Termín kontroly: 13.12.2007

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


19. Schválení realizace akce „III/00630 silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“ v rámci tzv. 1. projektu Regionálního operačního programu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  173/09/07

- schvaluje záměr realizace akce „III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“ v rámci tzv. 1. projektu Regionálního operačního programu za předpokladu spolufinancování národního podílu akce Městem Sokolov, Obcí Královské Poříčí a společností Hexion Specialty Chemicals, a.s., 
dle předloženého návrhu                    

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., realizovat všechny nutné kroky k realizaci akce „III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“ v rámci tzv. 1. projektu Regionálního operačního programu dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 13.12.2007

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


20. Rozpočtové změny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  174/09/07

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 35/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 287.805,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Karlovy Vary Základní školu Jana Amose Komenského Karlovy Vary na financování projektu „Vytvoření e-learningového portálu, rozvoj klíčových kompetencí žáků“

Rozpočtovou změnu č. 111/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 410.126,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Horní Slavkov Základní školu praktickou a základní školu speciální Horní Slavkov 
na financování grantového projektu „Sociální výchova a předprofesní příprava žáků základní školy praktické a základní školy speciální“

Rozpočtovou změnu č. 122/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 27.400,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 
k  zajištění financování programu „Podpora romských žáků středních škol na období leden až červen 2007“  pro školy zřizované Karlovarským krajem ve výši 24.900,-- Kč a školu zřizovanou městem Aš ve výši 2.500,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu  č. 190//2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  2.255.000,-- Kč z titulu zapojení příjmů z  prodeje ostatních nemovitostí v roce 2007. Finanční prostředky jsou určeny pro Karlovarskou krajskou  nemocnici a.s. – nemocnice Cheb a budou převedeny jako dotace z rozpočtu územně samosprávného celku 
na stanovený účel v souladu s § 47 odst. 4 vyhlášky 500/2002, kterou se provádí zákon o účetnictví, 
na realizaci rekonstrukce elektroinstalace pavilonu B (hlavní budova).  

Rozpočtovou změnu č. 208/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 347.367,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Karlovy Vary Základní školu Jana Amose Komenského Karlovy Vary na financování projektu „Vytvoření e-learningového portálu, rozvoj klíčových kompetencí žáků“

Termín kontroly:  13.12.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


21. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  175/09/07

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2007 až  196/2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


22. Informace o dotacích ve školství za období leden až srpen 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  176/09/07

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za období leden až srpen 2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


23. Prominutí pohledávek příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  177/09/07

- souhlasí s prominutím nedobytných pohledávek uvedených příspěvkových organizací Karlovarského kraje za podmínky, že jejich prominutí neovlivní plánovaný výsledek hospodaření za rok 2007:

	příspěvkové organizaci Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku

- pohledávky ve výši 730.150,- Kč

	příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

- pohledávku ve výši 1.150.000,- Kč

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


24. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 989 
v k.ú. Tatrovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  178/09/07

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 989, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 298-186/2006 z původní pozemkové parcely č. 989 a označeny novými parcelními čísly jako pozemková parcela č. 989/3 o výměře 173 m2, pozemková parcela č. 989/4 o výměře 2 m2, pozemková parcela č. 1018/1 o výměře 339 m2 a pozemková parcela č. 1019/1 o výměře 61 m2, vše v k.ú. a obci Tatrovice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Tatrovice, se sídlem Tatrovice 26, PSČ 357 35 Chodov, IČ 573124, zastoupenou starostou obce panem Josefem Homolkou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Obce Tatrovice

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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


25. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely včetně stavby komunikace v k.ú. Cheb, Střížov u Chebu a Slatina u Františkových Lázní

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  179/09/07

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2301/5 o výměře 676 m2, č. 2301/10 o výměře 1.662 m2, č. 2301/11 o výměře 1.303 m2, č. 818/27 o výměře 789 m2, č. 818/42 o výměře 73 m2, č. 818/49 
o výměře 1.758 m2, včetně stavby komunikace, vše v k.ú. a obci Cheb, pozemkové parcely č. 235/4 
o výměře 9.074 m2, č. 235/6 o výměře 58 m2, včetně stavby komunikace, vše v k.ú. Střížov u Chebu a obci Cheb, pozemkové parcely č. 66/43 o výměře 1.815 m2, č. 66/61 o výměře 82 m2, č. 66/62 o výměře 30 m2, č. 66/63 o výměře 14 m2, č. 66/65 o výměře 17 m2 a č. 66/66 o výměře 18 m2, včetně stavby komunikace, vše v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně, formou smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 25 39 79, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Města Cheb. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/20913 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí darovací smlouvě a k následnému uzavření darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 13.12.2007

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


26. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Cheb a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Cheb do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  180/09/07

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 242/31 o výměře 24 m2, č. 242/32 o výměře 20 m2, 
č. 242/33 o výměře 24 m2, č. 242/34 o výměře 50 m2, č. 242/35 o výměře 77 m2, č. 242/36 o výměře 60 m2, č. 242/37 o výměře 6 m2, č. 242/38 o výměře 46 m2,  č. 242/62 o výměře 73 m2, č. 2358/15 o výměře 6 m2, 
č. 2358/16 o výměře 2 m2, č. 2358/17 o výměře 9 m2, č. 2358/18 o výměře 97 m2, č. 2358/22 o výměře 38 m2, č. 2358/23 o výměře 3 m2, č. 2358/24 o výměře 20 m2, č. 2358/25 o výměře 58 m2 a č. 2358/32 o výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 25 39 79, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2357/10 o výměře 271 m2 a pozemkové parcely 
č. 2367/2 o výměře 21 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 25 39 79, zastoupeným starostou města 
MUDr. Janem Svobodou (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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


27. Bezúplatný  převod  nemovitostí  v  majetku Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně  a  bezúplatné  nabytí  nemovitostí  v  majetku  Města  Mariánské  Lázně  do  majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  181/09/07

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 158/4 o výměře 4 m2, č. 158/5 o výměře  176 m2, 
č. 158/6 o výměře 82 m2, č. 158/7 o výměře 3 m2, č. 1167/5 o výměře 133 m2, č. 1167/6 o výměře 6 m2, 
č. 1167/7 o výměře 62 m2, č. 1167/8 o výměře 59 m2, č. 1167/9 o výměře 41 m2,  č. 1167/10 o výměře 11 m2 a č. 1167/11 o výměře 6 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, pozemkové parcely č. 1168/6 o výměře 3 m2 a č. 1168/7 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská ul. 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 002540610, zastoupeným starostou města panem Zdeňkem Králem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1232/5 o výměře 17 m2, č. 962/16 o výměře 100 m2 a 
č. 963/14 o výměře 23 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, pozemkové parcely č. 1168/8 o výměře 137 m2 a č. 2001 o výměře 48 m2, vše  v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně,  formou darovací smlouvy mezi Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská ul. 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 002540610, zastoupeným  starostou města panem Zdeňkem Králem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Mariánské Lázně 
do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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


28. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  182/09/07

- schvaluje bezúplatný převod následujících nemovitostí :

	budova č.p. 1 (objekt zámku) na st.p.č. 110/1, vč. st.p.č. 110/1 o výměře 3676 m²,
	budova č.p. 224 („Palác princů“) na st.p.č. 111, vč. st.p.č. 111 o výměře 1344 m²,
	budova č.p. 245 na st.p.č. 110/2, vč. st.p.č. 110/2 o výměře 397 m²,
	budova bez čp/če (věž u zámku) na st.p.č. 185, vč. st.p.č. 185 o výměře 57 m2,

budova bez čp/če (přístavba u „Paláce princů“) na st.p.č. 2079, vč. st.p.č. 2079 o výměře 150 m²
	p.p.č. 181/1 o výměře 1246 m²,
vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, 

formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, 
se sídlem Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov, IČ 70845425 (jako dárce na straně jedné) a Městem Ostrov, 
se sídlem Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov, IČ 00 25 48 43 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov.

- ukládá řediteli Střední průmyslové školy Ostrov, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

- schvaluje bezúplatné nabytí následujících nemovitostí :

-         budova č.p. 1197 (objekt školy) na st.p.č. 1080, vč. st.p.č. 1080 o výměře 2.176 m²,
-         budova č.p. 1198 (stávající školní jídelna a družina) na st.p.č. 1081, vč. st.p.č. 1081 o výměře 687 m²,
-         p.p.č. 224/97 o výměře 399 m²
-         p.p.č. 224/99 o výměře 156 m²,
-         p.p.č. 224/109 o výměře 18.319 m²,
-         p.p.č. 224/110 o výměře 1.187 m²,
-         p.p.č. 224/342 o výměře 31 m²
vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, 
 
formou darovací smlouvy mezi Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov, IČ 00 25 48 43 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, 
se sídlem Jáchymovská 1, 363 11  Ostrov, IČ 70845425 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Střední průmyslové školy Ostrov, realizovat kroky k uzavření předmětné  smlouvy darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 13.12.2007

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel Střední průmyslové školy Ostrov


29. Bezúplatný  převod  nemovitostí  v  majetku  Karlovarského  kraje – pozemkové parcely v k.ú. Úšovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  183/09/07

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1165/19 o výměře 24 m2, pozemkové parcely 
č. 1165/20 o výměře 12 m2 a pozemkové parcely č. 1165/21 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská ul. 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 002540610, zastoupeným starostou města panem Zdeňkem Králem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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


30. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 3130/1 a 3179/1 v k.ú. Nejdek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  184/09/07

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 3130/1 o výměře cca 780 m2 a části pozemkové parcely č. 3179/1 o výměře  cca 32 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČ 00254801, zastoupeným starostou města panem Janem Drobilem (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nejdek. Darovací smlouva bude uzavřena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby.

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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


31. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové parcely č. 1031/1  v  k.ú. Rudolec u Březové

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  185/09/07

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 1031/1 o výměře 26 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 127-5967/2006 z původní pozemkové parcely č. 1031/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela  č. 1031/3, a části pozemkové parcely č. 1031/1 o výměře 137 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 131-814/2007 z původní pozemkové parcely č. 1031/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1031/4, vše v k.ú. Rudolec u Březové a obci Březová, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Březová, 
se sídlem nám. Míru 230, PSČ 357 61 Březová u Sokolova, IČ 259250, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Boudou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Březová

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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




32. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové parcely č. 2552  v  k.ú. Dolní Chodov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  186/09/07

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 2552, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1573-169/2006 z původní pozemkové parcely č. 2552 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2552/2 o výměře 28 m2  a pozemková parcela č. 2552/3 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, PSČ 357 35 Chodov, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Chodov

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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


33. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 31 včetně stavební parcely č. 2/1 v k.ú. Abertamy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  187/09/07

- schvaluje bezúplatný převod objektu č.p. 31 na stavební parcele č. 2/1, včetně stavební parcely č. 2/1 
o výměře 163 m2, vše v k.ú. a obci Abertamy, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, se sídlem Husova 600, 
362 21 Nejdek, IČ 00 07 75 26 (jako dárce na straně jedné) a Obcí Abertamy, se sídlem Vítězná 3, 362 35  Abertamy, IČ 00254398, zastoupenou starostou obce panem Zdeňkem Lakatošem (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Abertamy

- ukládá řediteli Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 13.12.2007

Zodpovídá: 	Mgr. Karel Chaloupka, zástupce ředitele Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek


34. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 568/2 a část stavební parcely č. 2913, vše v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  188/09/07

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 568/2 výměře 439 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní pozemkové parcely č. 568/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 568/3, části pozemkové parcely č. 568/2 o výměře 66 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3610-83/2007 z původní pozemkové parcely č. 568/2 a označena jako její díl „b“, část stavební parcely č. 2913 o výměře 3 m2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 3610-83/2007 z původní stavební parcely č. 2913 a označena jako její díl „a“, díly „a“ i „b“ byly sloučeny do pozemkové parcely označené novým parcelním číslem 568/4, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným JUDr. Josefem Pavlem, hejtmanem (jako dárce na straně jedné) a Městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, 350 20  Cheb, IČ 00 25 39 79 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Města Cheb

Termín kontroly: 13.12.2007

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

hlasování en bloc o bodech č. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34


35. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 258/20 v k.ú. Hradiště u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  189/09/07

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 258/20 o výměře 86 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 412-4443/2006 z původní pozemkové parcely č. 258/20 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 258/23, vše v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Manfredem Schönerem, trvale bytem  Zlatá 958/4, PSČ 
360 05 Karlovy Vary - Rybáře (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.104,65 Kč/m2, tj. 95.000,- Kč 
+ 1.500,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 96.500,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Manfreda Schönera

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

Termín kontroly:  13.12.2007

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


36. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 4455/1 v k.ú. Žlutice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  190/09/07

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 4455/1 o výměře 53 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 594-118/2006 z původní pozemkové parcely č. 4455/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4455/7, vše v k.ú. a obci Žlutice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Erikem a Vendulkou Bónovými, trvale bytem Příkopy č.p. 285, PSČ 364 52 Žlutice (jako kupující na straně druhé), za cenu 50,- Kč/m2, tj. 2.650,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 4.750,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Bónových

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

Termín kontrola:  13.12.2007

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


37. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 15 v k.ú. Hartoušov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  191/09/07

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 15 o výměře 45 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 36-325/2006 z původní pozemkové parcely č. 15 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 15/2, vše v k.ú. Hartoušov a obci Nebanice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Miluší Langerovou, trvale bytem Hartoušov 4, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 20,- Kč/m2, tj. 900,- Kč + 2.152,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 900,- Kč za aktualizaci znaleckého posudku + 4.165,- Kč za zpracování geometrického plánu, 
tj. celkem 8.117,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Miluše Langerové

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

Termín kontroly:  13.12.2007

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


38. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 19/11 v k.ú. Kynšperk nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  192/09/07

- schvaluje prodej stavební parcely č. 19/11 o výměře 11 m2, v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Oldřichem a Věrou Milotovými, trvale bytem SNP 382, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří (jako kupující na straně druhé), za cenu 454,54 Kč/m2, 
tj. 5.000,- Kč + 1.788,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 6.788,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Milotových

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

Termín kontroly:  13.12.2007

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


39. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - stavební parcela č. 3198 v k.ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  193/09/07

- schvaluje prodej stavební parcely č. 3198 o výměře 108 m2, v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným JUDr. Josefem Pavlem, hejtmanem (jako prodávající na straně jedné) a Markem Pokludou, trvale bytem  Smetanova 154, PSČ 356 01  Březová (jako kupující na straně druhé), za cenu 558,24 Kč/m2, tj. 60.290,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč 
na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostím tj. celkem 62.890,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Marka Pokludy

Termín kontroly:  13.12.2007

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

hlasování en bloc o bodech č. 35, 36, 37, 38 a 39


40. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - budova č.p. 1 na st.p.č. 10, část st.p.č. 10 a p.p.č. 85, k.ú. Dolní Dvory 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  194/09/07

- schvaluje prodej objektu č.p. 1 na stavební parcele č. 10, části stavební parcely č. 10 o výměře 1205 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 132-5944/2007 z původní stavební parcely č. 10 a označena novým parcelním číslem jako st.p.č. 10/2, pozemkové parcely č. 85 o výměře 769 m2, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a panem Antonínem Markem, se sídlem Evropská 11/1061, 350 02  Cheb, IČ 64181651 (jako kupující na straně druhé) za cenu 853.050,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Antonína Marka

Termín kontroly:  13.12.2007

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


41. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 178 v k.ú. Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  195/09/07

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 178 o výměře 302 m2, v k.ú. a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným JUDr. Josefem Pavlem, hejtmanem (jako prodávající 
na straně jedné) a panem Františkem Wernerem, trvale bytem  Gorkého 11, 360 01 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 1986,76 Kč/m2, tj. 600.000,-- Kč + 4.465,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 
604.965,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Františka Wernera

Termín kontroly:  13.12.2007

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




42. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1083/19 v  k.ú. Drahovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  196/09/07

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1083/19 o výměře 2 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 794-152/2007 z původní pozemkové parcely č. 1083/19 a označena jako její díl „a“, v k.ú. Drahovice a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, se sídlem Sabinovo nám. 16, 360 09  Karlovy Vary, IČ 00669725 (jako prodávající na straně jedné) a manželi Jiřím a Ludmilou Zelenkovými, trvale bytem Stará Kysibelská 655/99, 360 09 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 
1.075,-- Kč/m2, tj. 2.150,-- Kč + 2.220,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 4.870,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví manželů Zelenkových

- ukládá řediteli Střední odborné školy stavební Karlovy Vary realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  13.12.2007

Zodpovídá: Mgr. Michal Vachovec, ředitel Střední odborné školy stavební Karlovy Vary
hlasování


43. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2306/1 v k.ú. Aš

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  197/09/07

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2306/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 2853-130/07 ze dne 29. 5. 2007 z původní pozemkové parcely č. 2306/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2306/5 o výměře 1342 m2, vše v k.ú. Aš, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou Aš, se sídlem Hlavní 106, 352 01 Aš, IČ 47723416 (jako prodávající na straně jedné) a panem Jiřím Podobajlem, trvale bytem Arbesova 14, 352 01  Aš, panem Rostislavem Schwalbem, trvale bytem Chebská 928/167, 352 01 Aš, panem Radislavem Schwalbem, trvale bytem Chebská 928/167, 352 01  Aš (jako kupující na straně druhé), za cenu 51.500,-- Kč + 9.639,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu 
do katastru nemovitostí, tj. celkem 61.639,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Jiřího Podobajla, pana Rostislava Schwalba a pana Radislava Schwalba

- ukládá ředitelce Gymnázia a střední odborné školy Aš realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřuje ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  13.12.2007

Zodpovídá: Ing. Lenka Kalčicová, ředitelka Gymnázia a střední odborné školy Aš
hlasování


44. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 716 včetně stavební parcely č. 801 v k.ú. Ostrov nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  198/09/07

- schvaluje prodej stavební parcely č. 801 o výměře 470 m2, včetně budovy s č.p. 716 umístěné na stavební parcele č. 801 v k.ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov, okres Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov (jako prodávající na straně jedné) a manželi Pavlem a Marií Rentkovými, trvale bytem Ostrov, Družební 1281/19, PSČ 363 01 Ostrov (jako kupující na straně druhé), za cenu 6.000.000,-- Kč + 12.043,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku 
+ 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 6.012.543,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Rentkových

- ukládá řediteli Střední průmyslové školy Ostrov realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  13.12.2007

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel Střední průmyslové školy Ostrov
hlasování


45. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 1854 včetně souvisejících pozemků, vše v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.


46. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - část stavby silnice č. I/13, včetně  pozemků, mostu ev. č. 13-008, součástí a příslušenství, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří a Kfely u Ostrova

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  199/09/07

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2502/22 o výměře 1.756 m2, č. 2894/66 o výměře 
4.563 m2, č. 2631/22 o výměře 636 m2, č. 2631/25 o výměře 1.949 m2, č. 2631/53  o výměře 225 m2, 
č. 2631/35 o výměře  987 m2, č. 2631/40 o výměře 53 m2, č. 2632/1 o výměře 1.163 m2, č. 2894/63 o výměře 773 m2, č. 2894/64 o výměře 7.003 m2, č. 2896/1 o výměře  1.491 m2, č. 2896/8 o výměře 902 m2, č. 2896/9 o výměře 2.494 m2, č. 2896/11 o výměře 2.370 m2, č. 2896/12 o výměře 132 m2, č. 2897/16 o výměře 
1.099 m2, č. 2897/17 o výměře 1.491 m2, č. 2897/41 o výměře 3.422 m2, č. 2897/42 o výměře 222 m2, 
č. 2897/45 o výměře 5.170 m2 a č. 2897/46 o výměře 3.784 m2, vše včetně stavby silnice, mostu 
ev.č. 13-008, součástí a příslušenství v k.ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov a  pozemkové parcely č. 360/12 
o výměře 300 m2, včetně stavby silnice, součástí a příslušenství v k.ú. Kfely u Ostrova a obci Ostrov, formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, zastoupeným Ing. Alfredem Brunclíkem, generálním ředitelem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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



47. Bezúplatné  nabytí  nemovitostí  do vlastnictví Karlovarského kraje - část stavby silnice č. I/21, včetně pozemků, součástí, příslušenství a stavebních objektů v k.ú. Velká Hleďsebe a Drmoul

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  200/09/07

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 595/1 o výměře 13.192 m2, části pozemkové parcely 
č. 602/6  o výměře cca 9.519 m2, vše v k.ú. a obci Velká Hleďsebe a části pozemkové parcely č. 1257/13 
o výměře cca 3.925 m2, v k.ú. a obci Drmoul, vše včetně stavby silnice, součástí, příslušenství a stavebních objektů  SO 140, SO 141, SO 143, SO 150, SO 301 a SO 701, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu výše uvedených nemovitostí, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle , IČ 65993390, (jako budoucí dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje. Darovací smlouva bude uzavřena po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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


48. Revokace části usnesení č. ZK 42/03/06 ze dne 9.3.2006 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 322/1 v k.ú. Šabina

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  201/09/07

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. ZK 42/03/06 ze dne 9.3.2006 ve znění:

- Schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 322/1 o výměře 57 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 244-166/2004  z původní pozemkové parcely č. 322/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 322/9, za cenu 50,- Kč/m2, tj. 2.850,- Kč tj. celkem 4.450,- Kč
Zbývající část usnesení č. ZK 42/03/06 ze dne 9.3.2006 se nemění.       

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 322/1 o výměře 38 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 285-30/2007 z původní pozemkové parcely č. 322/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 322/19, za cenu 53,68 Kč/m2, tj. 2.040,- Kč + 1.800,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 5.440,- Kč

Termín kontroly:  13.12.2007

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





49. Závazný příslib o zajištění finančního krytí projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2008“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  202/09/07

- schvaluje zajištění finančního krytí tohoto projektu ve 100 % výši projektu, tj. 2 668 565,- Kč

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


50. Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji 2007 - 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  203/09/07

- schvaluje Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství Karlovarského kraje

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


51. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2007 - III., IV. a V. etapa

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  204/09/07

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2007 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci III., IV. a V. etapy v celkové výši  5 137 855,00 Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Loket
900 000,- Kč
Loket, hrad
Obnova fasády křídla rotundy včetně restaurátorských prací původních omítek
Město Teplá
 400 000,- Kč 
Teplá, sloup Nejsvětější Trojice
Celková oprava – II. etapa restaurování
Lázně Františkovy Lázně, a.s.
1 220 000,- Kč

Františkovy Lázně, lázeňský dům Rubeška
Oprava části střechy – výměna střešní krytiny, oprava krovu, omítek nadstřešních částí zdiva
Město Cheb
886 000,- Kč
Cheb, hrad
Oprava jihozápadních kasemat
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mariánských Lázních
300 000,- Kč
Mariánské Lázně, evangelický kostel
Oprava krovu a střechy
Město Ostrov
338 870,- Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
Fixace odkrytých sond vnitřní výmalby
Město Ostrov
 182 113,- Kč 
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
Restaurátorské práce na náhrobníku purkmistra Waitzlauffa, oltářní menze, výklenku ve zdi v presbytáři, zábradlí před oltářem 
Město Ostrov
114 240,- Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
Restaurování kazatelny
Město Karlovy Vary
378 950,- Kč
Karlovy Vary, socha Karla IV.
Restaurování sochy a sloupu Karla IV.
Město Karlovy Vary
351 050,- Kč
Karlovy Vary, Zítkův pavilon Mlýnské kolonády
Repase oken
Město Ostrov
66 632,- Kč
Ostrov, socha sv. Jana Nepomuckého
Restaurování kamenné sochy

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2007

Termín kontroly: 13.12. 2007

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


52. Přerozdělení vráceného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  205/09/07

- schvaluje poskytnutí vráceného příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů Městu Kraslice na opravu objektu – Lipová cesta č. p. 1091 v Kraslicích v celkové výši 100 000,- Kč

Termín kontroly: 13.12. 2007

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


53. Zproštění závazku o.s. Res vitae

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  206/09/07

- bere na vědomí informace o nástupci poskytovatele pečovatelské služby pro občany Karlových Varů Občanského sdružení Res vitae

- souhlasí se zproštěním závazku Občanského sdružení Res vitae vůči Karlovarskému kraji za podmínky, 
že Res vitae uzavře s nástupcem poskytovatele pečovatelské služby pro občany Karlových Varů darovací smlouvu na darování majetku

Termín kontroly: 13.12.2007

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


54. Spolufinancování akce „Domov pro seniory v Kynšperku nad Ohří, rekonstrukce pavilonu B“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  207/09/07

- schvaluje spolufinancování akce „Domov důchodců Kynšperk – rekonstrukce pavilonu B“ ve výši Kč 11.163 tis. Kč

Termín kontroly: únor 2008

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


55. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Horské službě ČR, o.p.s., oblast Krušné hory

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  208/09/07

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

Termín kontroly: 13.12.2007

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřen zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  209/09/07

- schvaluje poskytnutí částky 4.968.306,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   13.12.2007

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





57. Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2007 a příspěvky školám a obcím k podpoře třídění odpadů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  210/09/07

- bere na vědomí  informaci o společném pilotním projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.

- schvaluje jednotlivé příspěvky určené školám a obcím k podpoře třídění odpadů dle návrhu 

Termín kontroly:   13.12.2007

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


58. Kofinancování vodohospodářských akcí Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  211/09/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje obci Hazlov ve výši 987.000,- Kč 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje akciové společnosti Chevak Cheb ve výši 3.170.000,- Kč 

Termín kontroly:   13.12.2007

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


59. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2007 – ZO ČSOP 23/2 Berkut Teplá

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  212/09/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2007 ve výši 40.000,- Kč Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 23/02 Berkut Teplá

Termín kontroly:   13.12.2007

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


60. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  213/09/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje AC Start Karlovy Vary se sídlem Karlovy Vary, Západní 1781, ve výši 8 500,-- Kč na účast na MS Ironman Hawaii 2007

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  214/09/07

- schvaluje s účinností od 1. července 2007 povolení provozování doplňkové činnosti v oblasti pronájmu bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených příspěvkové organizaci Dětský domov Ostrov 

- schvaluje s účinností od 1. října 2007 změnu čísla popisného v adrese sídla příspěvkové organizace Odborné učiliště Horní Slavkov z 357 31 Horní Slavkov, Kounice 8, na 357 31 Horní Slavkov, Kounice 613 

- schvaluje s účinností od 1. září 2008 zřízení vyšší odborné školy, jejíž činnost bude vykonávat příspěvková organizace Střední zdravotnická škola Cheb a změnu názvu této příspěvkové organizace na Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

- vydává v souladu s výše uvedenými změnami tomu odpovídající dodatky zřizovacích listin dle návrhů

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedené dodatky ke zřizovacím listinám k podpisu hejtmanovi a realizovat úkoly spojené s žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

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

Termín kontroly: červen 2008

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


62. Sloučení příspěvkových organizací Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26 a Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  215/09/07

- schvaluje sloučení příspěvkových organizací Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26, a Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary s účinností od 1. ledna 2008 s tím, že 

-  nástupnickou organizací se stává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary,
-  sloučením zaniká příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26
	
- vydává rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací Základní škola Karlovy Vary, Svahová 26, a Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary dle návrhu

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat veškeré úkony v ekonomické oblasti související se sloučením příspěvkových organizací

- ukládá odboru majetkoprávnímu krajského úřadu realizovat veškeré úkony v majetkoprávní oblasti související se sloučením příspěvkových organizací

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace k podpisu hejtmanovi, realizovat veškeré úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn údajů v rejstříku škol a školských zařízení a zabezpečit další potřebné úkony související se sloučením příspěvkových organizací 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn údajů v rejstříku škol a školských zařízení u slučovaných příspěvkových organizací

Termín kontroly: duben 2008

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


63. Zrušení příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  216/09/07

- zrušuje příspěvkovou organizaci Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně dnem 31. října 2007

- vydává rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Základní škola při dětské gynekologické léčebně Františkovy Lázně dle návrhu

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu zabezpečit veškeré úkony v ekonomické oblasti související se zrušením příspěvkové organizace

- ukládá odboru majetkoprávnímu krajského úřadu realizovat veškeré 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

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

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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


64a) Příprava výběrových řízení na zakázku „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“ a na zakázku „Zajištění financování projektu Dostavba Karlovarské krajské nemocnice, a.s.- III. část“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  217/09/07

- souhlasí se záměrem vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“ a na veřejnou zakázku „Zajištění financování projektu Dostavba Karlovarské krajské nemocnice, a.s.- III. část“

Termín kontroly:  duben 2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


64b) Informace o zdravotnictví

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  218/09/07

- doporučuje Radě Karlovarského kraje, aby v souvislosti s optimalizací lůžkového fondu doporučila představenstvu Karlovarské krajské nemocnice, a.s. ustanovit pro jednotlivé obory odborného lékařského garanta. Realizaci jednotlivých opatření uvedených v harmonogramu (viz. usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 514/07/07) bude schvalovat dozorčí rada Karlovarské krajské nemocnice, a.s.

hlasování


