Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.12.2007
13.12.2007		Strana 1 (celkem 26)
                            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

ze 7. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 13.12.2007 v době od 9:10 do 12:05 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 43 členů zastupitelstva
Omluveni:		……………………………		 Ing. Horník, p. Chrástová
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	            vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Jitka Doležalová


usnesení č. 
A. 	 Volba návrhové komise
B.  	 Volba ověřovatelů zápisu
C.  	 Schválení programu jednání
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.12.2007		ZK  251/12/07
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 13.12.2007				ZK  252/12/07
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  253/12/07
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  254/12/07
  5.	Návrh na rozdělení  příspěvku jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných 	ZK  255/12/07
	obcí Karlovarského kraje  na  věcné vybavení a k  uhrazení nákladů jednotek 
	spojených se zásahy 	mimo jejich územní obvod  
  6.	Projekt Partnerství pro budoucnost 2 - zpráva o ukončení projektu			ZK  256/12/07
   7.	Změna v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně 		ZK  257/12/07
	plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
	- odboru regionálního rozvoje – I. kolo – Teplá
  8.	Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, 		ZK  258/12/07
	odboru regionálního 	rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2008
  9.	Program obnovy venkova 2008 – pravidla pro hodnocení žádostí 			ZK  259/12/07
	a poskytování příspěvků
10.	Program obnovy venkova pro rok 2007 - změny v realizovaných akcích			ZK  260/12/07
11.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2008			ZK  261/12/07
12.	Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 	ZK  262/12/07
	kraje pro rok 2008
13.	Realizace a úpravy stavebních objektů ve vlastnictví Karlovarského kraje, 		ZK  263/12/07
	v souvislosti se stavbou „R 6 Lubenec – Bošov“
14.	Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování 		ZK  264/12/07
	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 Bavorsko, v územní 	působnosti 
	Státního stavebního úřadu Amberg – Sulzbach
15.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 			ZK  265/12/07
	v Karlovarském kraji 	určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
	programu v letech 2008 – 2010 – smlouva o úvěru a smlouva o ručení
16.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba 		ZK  266/12/07
	silnic Karlovarského kraje
17.	Informace o dotacích ve školství v roce 2007						ZK  267/12/07
18.	Rozpočtová změna										ZK  268/12/07
19.	Schválení smlouvy o úvěru s vítězem výběrového řízení na zakázku „Zajištění 	ZK  269/12/07
	financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných 
	z rozpočtu Karlovarského kraje“
20.	Schválení smlouvy o úvěru s vítězem výběrového řízení na zakázku „Zajištění 	ZK  270/12/07
	financování projektu Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“
21.	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 včetně finančního vztahu 		ZK  271/12/07
	ke státnímu rozpočtu 	ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí  ke státnímu 
	rozpočtu ČR
22.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007				ZK  272/12/07
23.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK  273/12/07
	č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina
24.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK  274/12/07
	č. 685/1 v k.ú. Dolní Rychnov
25.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK  275/12/07
	parcely v k.ú. Hrzín u Nového Kostela
26.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK  276/12/07
	parcely v  k.ú. Tisová u Otročína a k.ú. Poseč
27.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK  277/12/07
	Obce Verušičky a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Verušičky 
	do majetku Karlovarského kraje
28.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – areál dílen 		ZK  278/12/07
	bývalého SOU 	lesnického v k.ú. a obci Abertamy
29.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 175 	ZK  279/12/07
	na st.p.č. 202, objekt bez čp/če na st.p.č. 201, vč. st.p.č. 202, 201, vše v k.ú. 
	Královské Poříčí
30.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  pozemková 		ZK  280/12/07
	parcela č. 239/1 v k.ú. Toužim
31.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Základní škole 		ZK  281/12/07
	a mateřské škole Pernink
32.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Letišti 			ZK  282/12/07
	Karlovy Vary s.r.o.
33.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti 		ZK  283/12/07
	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
34.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Cheb 		ZK  284/12/07
	k využití pro jeho příspěvkovou organizaci Jesle a stacionář pro děti s očními 	
	vadami v Chebu
35.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti 		ZK  285/12/07
	Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov
36.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti 		ZK  286/12/07
	Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov
37.	Dodatky ke smlouvám uzavírané pro projekt „Informační tabule v rámci projektu 	ZK  287/12/07
	Česko – bavorský geopark“
38.	Poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2007			ZK  288/12/07
39.	Přerozdělení vrácených příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 		ZK  289/12/07
	kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007
40.	Převod činnosti z organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, 		ZK  290/12/07
	příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.
41.	Převod činnosti z organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, 		ZK  291/12/07
	příspěvková organizace na Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.
42.	Převod činnosti z organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu 		ZK  292/12/07
	na Jesle a stacionář pro děti s očními vadami v Chebu
43.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO na rok 2008				ZK  293/12/07
44.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK  294/12/07
45.	Změna č. 4 a 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje		ZK  295/12/07
46.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost 		ZK  296/12/07
	dětských domovů zřizovaných Karlovarským krajem 
47a)	Tisková oprava usnesení č. ZK 161/09/07							ZK  297/12/07
47b)	Odpověď na petici podanou  panem Jaroslavem Škodou proti usnesení 			ZK  298/12/07	č. ZK 172/09/07  z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 20.9.2007 
47c)	Závazný příslib financování prostředků Technické pomoci na činnost 			ZK  299/12/07	Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu 			přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Sasko
47d)	Problematika krajského zdravotnictví							bez usnesení


















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










Poznámka: v úvodu jednání došlo k poruše na elektronickém hlasovacím zařízení, které se do konce jednání zastupitelstva již nepodařilo zprovoznit. Hlasování probíhalo za pomoci skrutátorek. 










A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Václava Černého
- RNDr. Tomáše Vylitu
- Ing. Jiřího Behenského

hlasování: pro 39, proti 0, zdržel se 1

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Josefa Murča
- Ing. Josefa Malého

hlasování: pro 37, proti 0, zdržel se 3


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  schválilo program jednání s následujícími změnami a doplněními:

Rozšíření programu o:

bod č. 47 a)		Tisková oprava usnesení č. ZK 161/09/07	

bod č. 47 b) 		Odpověď na petici podanou  panem Jaroslavem Škodou proti usnesení č. ZK 					172/09/07  z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 20.9.2007

bod č. 47 c)		Závazný příslib financování prostředků Technické pomoci na činnost 						Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu 				přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Sasko

bod č. 47 d) 		Problematika krajského zdravotnictví

hlasování: pro 42, proti 0, zdržel se 0


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.12.2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  251/12/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.12.2007

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování: pro 40, proti 0, zdržel se 2


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 13.12.2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  252/12/07

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

  			40. jednání dne   6. září 2007 
 	41. jednání dne 17. září 2007 (mimo řádný termín)	
  	42. jednání dne 20. září 2007 (mimo řádný termín) 
  	43. jednání dne 21. září 2007 (mimo řádný termín)	
  	44. jednání dne 24. září 2007 (mimo řádný termín)
  	45. jednání dne 25. září 2007 (mimo řádný termín)
  	46. jednání dne   4. října 2007 
  	47. jednání dne 12. října 2007 (mimo řádný termín)	
		  	48. jednání dne 18. října 2007 
			  	49. jednání dne 19. října 2007 (mimo řádný termín)	
  	50. jednání dne 22. října 2007 (mimo řádný termín)
  	51. jednání dne 25. října 2007 (mimo řádný termín)
  	52. jednání dne   1. listopadu 2007 
  	53. jednání dne   7. listopadu 2007 (mimo řádný termín)
  	54. jednání dne 12. listopadu 2007 (mimo řádný termín)
  	55. jednání dne 13. listopadu 2007 (mimo řádný termín)
  	56. jednání dne 16. listopadu 2007 (mimo řádný termín)

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování: pro 42, proti 0, zdržel se 0


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  253/12/07

- bere na vědomí informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady kraje

hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se 1


4. Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  254/12/07

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 30.10.2007 a ze dne 27.11.2007

- bere na vědomí usnesení z 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 30/11/07– 36/11/07

- bere na vědomí usnesení z 31. a 32. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

- bere na vědomí usnesení z 6. a 8. zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 1/6/07 – 4/6/07 a 1/8/07 – 3/8/07

- bere na vědomí zápisy ze 7., 8. a 9. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje, konaných dne 4.9.2007, 20.9.2007 a 15.10.2007

- bere na vědomí usnesení z 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.10.2007 a usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 5.12.2007

- bere na vědomí zápisy ze  4. a 5. zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje konaných dne 24.9. a 20. - 22.11.2007

Zodpovídají: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování: pro 37, proti 0, zdržel se 4


5. Návrh na rozdělení  příspěvku jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje  na  věcné vybavení a k  uhrazení nákladů jednotek spojených se zásahy mimo jejich územní obvod  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  255/12/07

- schvaluje  příspěvek kraje obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje dle rozpisu  v celkové částce  541 989,74 Kč
   
Termín kontroly: 13.3.2008 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení

hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se 1
přijato


6. Projekt Partnerství pro budoucnost 2 - zpráva o ukončení projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  256/12/07

- bere na vědomí  závěrečnou zprávu o ukončení projektu Partnerství pro budoucnost 2 a zprávu o převodu prostředků ve výši 3 503 330,- Kč na účet Karlovarského kraje – příjemce dotace, k akci projekt Partnerství pro budoucnost 2

- souhlasí  se  zprávou a s celkovými náklady na projekt ve výši 4 287 448,34 Kč a s náklady Karlovarského kraje na spolufinancování projektu ve výši 784 118,- Kč

- ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit udržitelnost projektu dle Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Termín kontroly: 18.9.2008

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

hlasování: pro 40, proti 0, zdržel se 2
přijato






7. Změna v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 	Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – I. kolo – Teplá

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  257/12/07

- schvaluje uvedenou změnu v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo pro město Teplá a předložený dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje evidenční číslo D546/2007 z 20.6.2007. Dotace pro město Teplá je určena na pořizovanou dokumentaci zadání a návrh Územního plánu Teplá. 

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

hlasování: pro 42, proti 0, zdržel se 0
přijato


8. Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  258/12/07

- bere na vědomí doporučení Rady Karlovarského kraje schválit Pravidla pro hodnocení žádostí 
a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2008 - 6. změnu s připomínkou uvedenou 
v zápise

- schvaluje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2008 - 6. změnu

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

hlasování: pro 42, proti 0, zdržel se 0
přijato


9. Program obnovy venkova 2008 – pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  259/12/07

- schvaluje předložený návrh pravidel Programu obnovy venkova pro rok 2008

Termín kontroly: 13.3.2008

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

hlasování: pro 42, proti 0, zdržel se 0
přijato





10. Program obnovy venkova pro rok 2007 - změny v realizovaných akcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  260/12/07

- schvaluje změnu charakteru poskytnutého příspěvku na akci „Revitalizace veřejné zeleně v centru obce“, realizované obcí Dolní Žandov v rámci Programu obnovy venkova a dodatek ke smlouvě č. D377/2007
 
- schvaluje změnu parametrů akce „Život pro venkov - projekt ekologické udržitelnosti“,  realizované MAS 21 v rámci Programu obnovy venkova  a dodatek č. 1 ke smlouvě č. D463/2007

Termín kontroly: 13.3.2008

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

hlasování: pro 42, proti 0, zdržel se 0
přijato


11. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  261/12/07

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace a poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši  9 950 000,- Kč z toho: 

	neinvestiční dotace celkem ve výši  		4 029 000,- Kč  
z toho

	dotace na činnost úřadu regionální rady 	3 529 000,- Kč  

dotace na spolufinancování projektů ROP 	   500 000,- Kč  

	investiční dotace celkem ve výši       		5 921 000,- Kč  
z toho
	dotace na činnost úřadu regionální rady	2 071 000,- Kč  

dotace na spolufinancování projektů ROP	3 850 000,- Kč  

Termín kontroly: 13.3.2008 

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

hlasování: pro 42, proti 0, zdržel se 0
přijato


12. Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  262/12/07

- schvaluje rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2008 ve výši 309. 015. 000,- Kč (slovy: třistadevětmiliónůpatnácttisíckorunčeských) k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní a veřejnou linkovou dopravou (včetně žákovského jízdného), dle návrhu

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
	                 Mgr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního 	        systému Karlovarského kraje, p.o.

hlasování: pro 40, proti 0, zdržel se 2
přijato


13. Realizace a úpravy stavebních objektů ve vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti se stavbou 
„R 6 Lubenec – Bošov“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  263/12/07

- schvaluje  uzavření Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „R6 Lubenec – Bošov“, na základě které budou po dokončení stavby převedeny do vlastnictví Karlovarského kraje stavební objekty vyjmenované v této smlouvě

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy

Termín kontroly: 13.3.2008

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

hlasování: pro 42, proti 0, zdržel se 0
přijato


14. 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 Bavorsko, v územní působnosti Státního stavebního úřadu Amberg – Sulzbach

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  264/12/07

- 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 Bavorsko, v územní působnosti Státního stavebního úřadu Amberg - Sulzbach

- 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: 13.3.2008

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

hlasování: pro 43, proti 0, zdržel se 0
přijato


15. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 – 2010 – smlouva 
o úvěru a smlouva o ručení

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  265/12/07

- bere na vědomí uzavření smlouvy o úvěru mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s., Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary na „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 - 2010“ ve výši 300 mil. Kč 

- schvaluje uzavření předložené smlouvy o ručení mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou, a.s., Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary k zajištění veškerých budoucích pohledávek s příslušenstvím vyplývajících ze smlouvy o úvěru na zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2008 - 2010

Termín kontroly: 13.3.2008

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

hlasování: pro 43, proti 0, zdržel se 0
přijato


16. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  266/12/07

- schvaluje  Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, dle návrhu

- pověřuje  hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 5

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje vložit schválený Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje do příslušných rejstříků

Termín kontroly: 13.3.2008

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

hlasování: pro 43, proti 0, zdržel se 0
přijato


17. Informace o dotacích ve školství v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  267/12/07

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování: pro 43, proti 0, zdržel se 0


18. Rozpočtová změna

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  268/12/07

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 282/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 998.580,-- Kč z titulu přijetí účelové dotace 
z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to ve výši 457.900,-- Kč  jako investiční dotace a ve výši 540.680,-- Kč jako dotace neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny k zajištění prostředků na „Kompenzační pomůcky“ pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi Karlovarského kraje v částce 357.900,-- Kč (investiční prostředky) a v částce 477.649,-- Kč (neinvestiční prostředky), dále pro školy a školská zařízení zřizované Karlovarským krajem v částce 100.000,-- Kč (investiční prostředky) a v částce 63.031,-- Kč (neinvestiční prostředky). Rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy.

Rozpočtovou změnu č. 305/2007

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 202.727,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro školu zřizovanou městem Karlovy Vary Základní školu Jana Amose Komenského, Kollárova 553/19, Karlovy Vary  na financování grantového projektu „Vytvoření e-learningového portálu, rozvoj klíčových kompetencí žáků“

Termín kontroly:  13.3.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování: pro 43, proti 0, zdržel se 0
přijato


19. Schválení smlouvy o úvěru s vítězem výběrového řízení na zakázku „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  269/12/07

- bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku „Zajištění financování projektů podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu Karlovarského kraje“, kdy jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Komerční banka, a.s. s nabídkovou cenou 206.136.194,11 Kč (tato cena byla stanovena dle modelových podmínek uvedených v zadávací dokumentaci) a úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,02% p.a.

- schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 1,3 mld. Kč mezi Karlovarským krajem a vítězným uchazečem Komerční bankou a.s., po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o úvěru s vítězným uchazečem Komerční bankou, a.s.,  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly: 13.3.2008 

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování: pro 43, proti 0, zdržel se 0
přijato


20. Schválení smlouvy o úvěru s vítězem výběrového řízení na zakázku „Zajištění financování projektu Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  270/12/07

- bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku „Zajištění financování projektu Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“, kdy jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Komerční banka, a.s. s nabídkovou cenou 187.329.815,38 Kč (tato cena byla stanovena dle modelových podmínek uvedených v zadávací dokumentaci) a úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,05% p.a.

- schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 500 mil. Kč mezi Karlovarským krajem a vítězným uchazečem Komerční bankou a.s., po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o úvěru s vítězným uchazečem Komerční bankou, a.s.,  po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu výběrového řízení

Termín kontroly:  13.3.2008 

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování: pro 42, proti 0, zdržel se 1
přijato


21. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí  ke  státnímu rozpočtu ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  271/12/07

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

I. Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

	úhrn příjmů Karlovarského kraje 	1 930 783 tis. Kč 
úhrn výdajů Karlovarského kraje 	3 260 374 tis. Kč 

	financování	1 398 591 tis. Kč
splátka jistiny úvěru	69 000 tis. Kč
(schodek rozpočtu 	1 329 591 tis. Kč)
výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:

Odbor
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Příspěvkové organizace
Provoz. přísp.      Invest.přísp.
Projekty PRK
Výdaje celkem
Zastupitelstvo 
36 601
1 000
0
0
0
37 601
Kancelář ředitele úřadu
149 648
0
0
0
0
149 648
Vnitřních záležitostí
27 853
3 360
0
0
0
31 213
Regionálního rozvoje
4 335
8 774
7 944
0
151 980
173 033
Dopravy a silnič.hospodář.
309 710
0
383 687
89 211
5 000
787 608
Život.prostředí a zemědělství
2 559
6 608
0
0
0
9 167
Kultury,pam.péče,láz.a CR
9 156
0
82 560
8 150
97 100
196 966
Sociál.věcí 
11 180
400
18 367
18 367
65 500
113 814
Zdravotnictví
24 990
0
172 000
2 070
14 200
213 260
Školství,mládeže a tělových.
12 530
600
193 000
34 354
74 000
314 484 
Investic a grant.schémat
4 080
566 830
0
0
181 600
752 510
Krizového řízení
1 000
0
0
0
0
1 000
Informatiky
14 280
19 180
0
0
0
33 460
Majetkoprávní
850
98 000
0
0
0
98 850
Ekonomický
63 369
1 500
0
0
0
64 869
Správ.agend,dozoru.a KŽÚ
1 800
0
0
0
0
1 800
Příspěvky cizím subjektům dle jednotlivých odborů






Zastupitelstvo
2 045

0
0
0
2 045
Regionálního rozvoje
5 079
30 421
0
0
0
35 500
Dopravy a silnič.hospodář.
400

0
0
0
400
Život.prostředí a zemědělství
16 915
6 000
0
0
0
22 915
Kultury,pam.péče,láz.a CR
25 229

0
0
0
25 229
Sociál.věcí 
5 300

0
0
0
5 300
Zdravotnictví
300

0
0
0
300
Školství,mládeže a tělových.
11 200

0
0
0
11 200
Krizového řízení
2 302
5 900
0
0
0
8 202
	údaje v tis Kč	

II. Přesuny 
mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) 
a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v příloze č. 1, která je obsažena v důvodové zprávě
v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje
mezi kapitolami (odbory) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje

III. Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 
	
	k rozpočtům obcí v celkové výši 	   155 414 tis. Kč 
k rozpočtům obcí 

      s rozšířenou působností		   142 932 tis. Kč 

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových změn takto:

Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů, státních fondů ČR Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti.

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

- že nedojde ke změně salda příjmů a výdajů rozpočtu Karlovarského kraje, s výjimkou zapojování finančních prostředků z úvěru (financování), v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů.

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

- ukládá

ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace a obce ve  správním obvodu kraje
Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání
hejtmanovi Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 13.3.2008

 Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování: pro 28, proti 2, zdržel se 12
přijato


22. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  272/12/07

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2007 až  259/2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 2


23. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  273/12/07

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 530/1 o výměře 3.015 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 66-186/2005 z původní pozemkové parcely č. 530/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 530/3, vše v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Ing. Vlastimilem a MUDr. Vlastou Tidrichovými, trvale bytem Mánesova 10, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 24,17 Kč/m2, tj. celkem 72.900,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Tidrichových


- 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:  13.3.2008

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

hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 0
přijato


24. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 685/1 v k.ú. Dolní Rychnov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  274/12/07

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 685/1 o výměře 169 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 819-3881/2007 z původní pozemkové parcely č. 685/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 685/11, vše v k.ú. a obci Dolní Rychnov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností MONTSTAV CZ s.r.o., se sídlem Záhořanského 3, PSČ 120 00 Praha 2, IČ 45348821, zastoupenou Ing. Karlem Šafnerem, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), za cenu 50,29 Kč/m2, tj. 8.500,- Kč + 2.404,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 5.069,- Kč za vyhotovení geometrického plánu tj. celkem 15.973,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti MONTSTAV CZ s.r.o.

- 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:  13.3.2008

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

hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 0
přijato


25. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Hrzín u Nového Kostela

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  275/12/07

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 631/3 o výměře 18 m2 a pozemkové parcely č. 687/11  o výměře 18 m2, v k.ú. Hrzín u Nového Kostela a obci Nový Kostel, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Nový Kostel, se sídlem Nový Kostel č.p. 27, PSČ 351 34 Skalná, IČ 00254126, zastoupenou starostou obce panem Oto Teuberem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Nový Kostel

- 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: 13.3.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
                    
26. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v  k.ú. Tisová u Otročína a k.ú. Poseč

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  276/12/07

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 683/9 o výměře 1.561 m2, v k.ú. Tisová u Otročína 
a obci Otročín, a pozemkové parcely č. 738  o výměře 14.665 m2, v k.ú. Poseč a obci Otročín, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Otročín, se sídlem Otročín č.p. 48, PSČ 364 63, IČ 00254860, zastoupenou starostkou obce paní Marií Šaškovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Otročín
 
- 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: 13.3.2008

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


27. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Verušičky 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Verušičky do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  277/12/07

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 727/3 o výměře 1.113 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 62-44/2007 z původní pozemkové parcely č. 727/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 727/5, v k.ú. Luka u Verušiček a obci Verušičky, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Verušičky, se sídlem Verušičky 5, PSČ 364 52 Verušičky, IČ 00254819, zastoupenou starostou obce panem Petrem Kvasničkou (jako obdarovaný na straně druhé),  a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Verušičky

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 741/1 díl „a+c“ o výměře 864 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 62-44/2007 z původní pozemkové parcely č. 741/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 808 a části stavební parcely č. 84/1 díl „b“ o výměře 82 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 84/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 808, vše v k.ú. Luka u Verušiček a obci Verušičky, formou darovací smlouvy mezi Obcí Verušičky, se sídlem Verušičky 5, PSČ 364 52 Verušičky, IČ 00254819, zastoupenou starostou obce panem Petrem Kvasničkou (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 Obce Verušičky 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: 13.3.2008

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

28. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – areál dílen bývalého SOU lesnického v k.ú. a obci Abertamy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  278/12/07

- schvaluje bezúplatný převod objektu č.p. 474 na st.p.č. 794 a st.p.č. 795, včetně st.p.č. 794 
o výměře 919 m2, st.p.č. 795 o výměře 106 m2, p.p.č. 273/5 o výměře 8595 m2, p.p.č. 273/6 
o výměře 3201 m2, p.p.č. 273/7 o výměře 100 m2, p.p.č. 273/8 o výměře 56 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 Městem Abertamy, se sídlem Farní 2, 362 35 Abertamy, IČ 00 25 43 98, zastoupeným starostou města panem Zdeňkem Lakatošem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města 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:  13.3.2008

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



29. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 175 na st.p.č. 202, objekt bez čp/če na st.p.č. 201, vč. st.p.č. 202, 201, vše v k.ú. Královské Poříčí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  279/12/07

- schvaluje bezúplatný převod objektu č.p. 175 na st.p.č. 202, st.p.č. 202 o výměře 781 m2, objekt bez čp/če na st.p.č. 201, st.p.č. 201 o výměře 127 m2, vše v k.ú. a obci Královské Poříčí, včetně movitého majetku, který tvoří vybavení předmětných nemovitostí, v celkové pořizovací ceně ve výši 344.734,00 Kč, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou 
a ekonomickou Sokolov (jako dárce na straně jedné), a Obcí Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 114, 
357 41 Královské Poříčí, IČ 00259420, zastoupenou starostou obce panem Ing. Ivanem Stefanem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Královské Poříčí

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

Termín kontroly:  13.3.2008

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



30. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje –  pozemková parcela č. 239/1 
v  k.ú. Toužim

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  280/12/07

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. st. 239/1 o výměře 233 m2, v k.ú. a obci Toužim, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, 360 06  Karlovy Vary, IČ 00 57 46 60 (jako dárce na straně jedné), a Městem Toužim, se sídlem Sídliště 428, 364 20  Toužim, IČ 00 25 50 76, zastoupeným starostou panem Antonínem Vránou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Toužim

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

Termín kontroly:  13.3.2008

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

hlasování en bloc o bodech č. 25, 26, 27, 28, 29 a 30: pro 33, proti 0, zdržel se 2
přijato


31. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Základní škole a mateřské škole Pernink

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  281/12/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: konvektomat, elektrický mycí stroj, vál dřevěný 2 ks, termos 2 ks, boty běžecké 1 pár, boty sjezdařské 1 pár, lyže běžecké 1 pár, pálka na stolní tenis, hole běžecké 1 pár,  který je ve správě příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, právnické osobě Základní škola a mateřská škola Pernink formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, a Základní školou a mateřskou školou Pernink

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, a Základní školou a mateřskou školou Pernink 

Termín kontroly:   13.3.2008

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



32. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Letišti Karlovy Vary s.r.o.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  282/12/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, křovinořez, traktor ZTK 7245, železný kůň, návěs sklápěcí, sněhová radlice za traktor, pojízdný řetízkový kladkostroj, 2 pracovní stoly, který je ve správě příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Letišti Karlovy Vary s.r.o. formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, a Letištěm Karlovy Vary s.r.o. 

Termín kontroly:   13.3.2008

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



33. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  283/12/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, 5 ks mobilních buněk, který je ve správě příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s.

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a společností Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Termín kontroly:   13.3.2008

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

hlasování en bloc o bodech č.31, 32  a 33: pro 36, proti 0, zdržel se 1
přijato


34. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Cheb k využití pro jeho příspěvkovou organizaci Jesle a stacionář pro děti s očními vadami v Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  284/12/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, dle přiloženého soupisu v celkové částce 1.539.732,32 Kč, který je ve správě příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu Městu Cheb k využití pro jeho příspěvkovou organizaci  JESLE A STACIONÁŘ PRO DĚTI S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, 350 02 Cheb formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací kraje, a Městem Cheb, zastoupeným příspěvkovou organizací JESLE A STACIONÁŘ PRO DĚTI S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, Cheb

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu a Městem Cheb, zastoupeným příspěvkovou organizací JESLE A STACIONÁŘ PRO DĚTI S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, Cheb

Termín kontroly:   13.3.2008

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

hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 1
přijato


35. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  285/12/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 793.301,32 Kč, který je ve správě organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi o.p.s. se sídlem v Sokolově, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací kraje Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, a  společností Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem v Sokolově

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, a společností Pomoc v nouzi, o.p.s.

Termín kontroly:   13.3.2008

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

hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 1
přijato


36. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  286/12/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 2.059.016,65 Kč, který je ve správě organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, obecně prospěšné společnosti Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Školní 737, 357 35 Chodov, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací kraje Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, a společností Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov 

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, a společností Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov

Termín kontroly:   13.3.2008

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

hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 1
přijato


37. Dodatky ke smlouvám uzavírané pro projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko – bavorský geopark“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  287/12/07

- souhlasí s uzavřením a podpisem dodatků ke smlouvám o věcném břemeni pro projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko – bavorský geopark“ 

- souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene pro projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko – bavorský geopark“ s městem Františkovy Lázně 

- souhlasí s uzavřením a podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 148/2007 - Návrh, výroba, instalace 
a zaměření informačních tabulí v rámci projektu informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark  

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv


Termín kontroly: 19.6.2008 

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

hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0
přijato


38. Poskytnutí příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  288/12/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2007 v celkové výši  40 000, - Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Horní Slavkov
   40 000, - Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
Obnova interiérů místností  3. NP + oprava nadpraží vstupního portálu zadního traktu

- 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: 13.3.2008

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

hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0
přijato


39. Přerozdělení vrácených příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  289/12/07

- schvaluje 

1) navýšení příspěvků žadatelům z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 na obnovu kulturních památek  a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč), kterým byl již v roce 2007 příspěvek poskytnut, a to:

Žadatel 
Akce
Poskytnuto:
Navýšení:
Celkem bude poskytnuto:
Gerlinda Galetová
Děpoltovice č.p. 71 - výměna střešní krytiny a okapu
90 000,-
40 000,- 
130 000,-
Římskokatolická farnost v Bečově 
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří - oprava obvodového zdiva, říms, omítek a nátěrů, oprava kamenné opěrné zdi pod věží
130 000,-
80 000,-
210 000,-


2) poskytnutí příspěvku žadateli (dle žádosti nad hranici 200 tis. Kč)  z rozpočtu  Karlovarského kraje v roce 2007 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, kterému nebylo vyhověno, a to:

Žadatel 
Akce
Poskytnuto:
Navýšení:
Celkem bude poskytnuto:
Miloslav                   a Miloslava Strnadovi
Mariánské Lázně, městský dům čp. 145 - výměna původních hliníkových výkladců a dveří         a 2 ks oken, oprava fasády, označení provozovny, odstranění starých markýz
 0,-
60 000,-
60 000,-

3) zplnomocnění náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského, k podpisu dodatků smluv o navýšení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007

Termín kontroly: 13.3.2008

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

hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0
přijato


40. Převod činnosti z organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  290/12/07

- schvaluje převod  činnosti sociální služby azylový dům Azylového domu v Sokolově Okresního  ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s., Sokolov, Fibichova 852, PSČ 356 01 dnem 1.1.2008

Termín kontroly: 19.6.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 4
přijato


41. Převod činnosti z organizace Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace na Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  291/12/07

- schvaluje převod činnosti sociální služby denní stacionář Denního stacionáře Chodov Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace, na Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov, Školní ulice č.p. 737 dnem 1.1.2008

Termín kontroly: 19.6.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 3
přijato


42. Převod činnosti z organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu na Jesle a stacionář pro děti  s očními vadami v Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  292/12/07

- schvaluje převod činnosti sociální služby týdenního a denního stacionáře z příspěvkové organizace Týdenní a denní  stacionář „MÁJA“ v Chebu, Dragounská 931/38, 350 02 Cheb, na  JESLE A STACIONÁŘ PRO DĚTI S OČNÍMI VADAMI, Pastýřská 4, 350 02 Cheb, dnem 1.1.2008

- schvaluje zrušení příspěvkové organizace Týdenní a denní stacionář „MÁJA“ v Chebu, Dragounská 931/38, 350 02 Cheb, dnem 1.1.2008

Termín kontroly: 19.6.2008 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 1
přijato


43. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO na rok 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  293/12/07

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2008 dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2008

Termín kontroly: 13.3.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 1
přijato


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  294/12/07

- schvaluje poskytnutí částky 764.897,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   13.3.2008

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

hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 0
přijato


45. Změna č. 4 a 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  295/12/07


- schvaluje změnu č. 4 a 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

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

hlasování: pro 37, proti 0, zdržel se 0
přijato


46. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost dětských domovů zřizovaných Karlovarským krajem 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  296/12/07

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2008 změny názvů následujících příspěvkových organizací 

Dětský domov a školní jídelna Aš na Dětský domov Aš
Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna Horní Slavkov na Dětský domov 
a mateřská škola Horní Slavkov
Dětský domov a školní jídelna Cheb na Dětský domov Cheb
Dětský domov a školní jídelna Karlovy Vary na Dětský domov Karlovy Vary
Dětský domov a školní jídelna Mariánské Lázně na Dětský domov Mariánské Lázně
Dětský domov a školní jídelna Plesná na Dětský domov Plesná

- vydává v souladu se schválenými změnami dodatky ke zřizovacím listinám dle návrhů

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedené dodatky ke zřizovacím listinám k podpisu hejtmanovi a realizovat úkoly spojené se žádostmi 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: 17.4.2008

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

hlasování: pro 37, proti 0, zdržel se 1
přijato


47 a) Tisková oprava usnesení č. ZK 161/09/07	

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  297/12/07

- schvaluje tiskovou opravu usnesení č. ZK 161/09/07

Původní znění:
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 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


Nové znění:
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 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)
	pověřuje   hejtmana   Karlovarského   kraje,  JUDr.  Josefa  Pavla  jednáním  o  podrobnostech   
a způsobu realizace tohoto usnesení
	zrušuje 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.

Termín kontroly: 13.3.2008

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

hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 3
přijato



47 b) Odpověď na petici podanou  panem Jaroslavem Škodou proti usnesení č. ZK 172/09/07  
z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 20.9.2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  298/12/07

- bere na vědomí petici občanů a přátel osad Doubravy a Kopanin ze dne 29.10.2007, podanou panem Jaroslavem Škodou, ve věci změny usnesení  č. ZK 172/09/07

- schvaluje znění textu dopisu jako odpovědi na uvedenou petici, dle návrhu

- pověřuje hejtmana JUDr. Josefa Pavla odesláním dopisu panu Jaroslavu Škodovi 

Termín kontroly: 13.3.2008

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

hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 10
přijato


47 c)	Závazný příslib financování prostředků Technické pomoci na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Sasko

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  299/12/07

- souhlasí s využitím prostředků Technické pomoci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Sasko v celkové výši 105 000 Euro na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu

- schvaluje závazný příslib financování prostředků Technické pomoci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Sasko v celkové výši 105 000 Euro a podílu vlastního spolufinancování ve výši 15 750 Euro, tj. 15% 

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

hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se 1
přijato


47 d) Problematika krajského zdravotnictví

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

