Usnesení z  1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.1.2008
24.1.2008		Strana 1 (celkem 12)
                            K a r l o v a r s k ý    k r a j    
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21



USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 24.1.2008 v době od 9:10 do 10:30 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 42 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………   	 Bc. Hybner, pí. Fiedlerová, pí. Chrástová
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 24.1.2008		ZK  01/01/08
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 24.1.2008				ZK  02/01/08
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  03/01/08	
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  04/01/08
5.	Grantové schéma v rámci SROP – opatření 3.2 – Odstoupení od Smlouvy 		ZK  05/01/08
o poskytnutí grantu uzavřenou s Romským Občanským Sdružením – Karlovy 
Vary 
6.	Poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského 	ZK  06/01/08
kraje v roce 2008
7.	Projekt ITACA – dodatek ke Smlouvě o financování projektu a aktualizace 		ZK  07/01/08
partnerské smlouvy
8. 	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském ZK  08/01/08
kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 
v letech 2008 - 2010 - smlouva o úvěru a smlouva o ručení
9.	Rozpočtová změna č. 326/2007								ZK  09/01/08
10.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007				ZK  10/01/08
11.	Informace o dotacích ve školství v roce 2007						ZK  11/01/08
12.	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje					ZK  12/01/08
13.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK  13/01/08
parcely č. 5/1, včetně části stavby silnice č. II/209, součástí a příslušenství, 
v k.ú. Chranišov
14.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové 	ZK  14/01/08
parcely č. 2416/1 v k.ú. Cheb
15.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela 	ZK  15/01/08
č. 392/1 včetně stavby silnice, v k.ú. Citice
16.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely 	ZK  16/01/08
v k.ú. Aš, Mokřiny a Nový Žďár
17.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK  17/01/08
č. 1277 v k.ú. Mariánské Lázně
18.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 1898 na st.p.č. 		ZK  18/01/08
2985, vč. st.p.č. 2985, v k.ú. Kraslice
19.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury			ZK  19/01/08
20. 	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 	ZK  20/01/08
ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
21.	Zapojení Karlovarského kraje do krajské úrovně prevence kriminality			ZK  21/01/08
22.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 		ZK  22/01/08
v Nejdku
23.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 		ZK  23/01/08
na provoz Centra substituční terapie
24.	Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje			ZK  24/01/08
25.	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 	ZK  25/01/08
na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR
26.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 		ZK  26/01/08
a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008
27.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované 		ZK  27/01/08
Karlovarským krajem na rok 2008 pro školy a školská zařízení zřizované 
obcemi

28.	Různé











              JUDr. Josef Pavel v. r.	        	                 	      RNDr. Petr Horký v. r.
              	      hejtman                  				          náměstek hejtmana	
                Karlovarského kraje       	
		
















A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Luďka Němce
- Ing. Václava Živného
- Václava Veselého
hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Malého
- Josefa Murča
hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo program dnešního jednání.
hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 24.1.2008

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

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 24.1.2008

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


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 24.1.2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  02/01/08

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

		       57. jednání dne 22. listopadu 2007 
  58. jednání dne 26. listopadu 2007 (mimo řádný termín)	
  59. jednání dne 29. listopadu 2007 (mimo řádný termín)
  60. jednání dne 3. prosince 2007 (mimo řádný termín)
  61. jednání dne 6. prosince 2007
  62. jednání dne 10. prosince 2007 (mimo řádný termín)
  63. jednání dne 12. prosince 2007 (mimo řádný termín)
  64. jednání dne 17. prosince 2007 (mimo řádný termín)
  65. jednání dne 20. prosince 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  03/01/08

- 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  04/01/08

- bere na vědomí zápis z 10. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 20.11.2007

- bere na vědomí  zápis z 20. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 8.1.2008

- bere na vědomí usnesení z 33. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje  dne 3.12.2007

- bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 1/1/08 – 4/1/08 dne 10.1.2008

- bere na vědomí usnesení z 26. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.1.2008

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 17.1.2008

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování


5. Grantové schéma v rámci SROP – opatření 3.2 – Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí grantu uzavřenou s Romským Občanským Sdružením – Karlovy Vary 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  05/01/08

- schvaluje odstoupení od Smlouvy o poskytnutí grantu uzavřené mezi Karlovarským krajem a Romským Občanským Sdružením – Karlovy Vary dle návrhu

Termín kontroly:  17.4.2008

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


6. Poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  06/01/08

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje 
dle specifikace v č. j. HSKV- 101/IZS-2007 v celkové výši  3.900.000,-- Kč

	Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši  3.800.000,-- Kč
Policii České republiky, SZK Plzeň, potápěčské skupině OŘ Cheb ve výši 100.000,-- Kč


Termín kontroly: 17.4.2008 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 
hlasování


7. Projekt ITACA – dodatek ke Smlouvě o financování projektu a aktualizace partnerské smlouvy

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

- schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí příspěvku na projekt ITACA a novou Partnerskou smlouvu 
pro projekt ITACA, financovaný v rámci iniciativy EU Interreg IIIB CADSES, dle návrhu

Termín kontroly: 19.6.2008

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


8. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce v letech 2008 - 2010 - smlouva o úvěru a smlouva o ručení

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

- bere na vědomí uzavření smlouvy o úvěru mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 na „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce v letech 2008 - 2010“ ve výši 250 mil. Kč 

- schvaluje uzavření smlouvy o ručení mezi Karlovarským krajem a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 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 Operačního programu přeshraniční spolupráce v letech 2008 - 2010

Termín kontroly: 13.3.2008

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


9. Rozpočtová změna č. 326/2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  09/01/08

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 326/2007
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 365.538,-- 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“

Termín kontroly:    13.3.2008

Zodpovídá: Ing. Daniela Vinopalová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování	
hlasování


10. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  10/01/08

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2007 až  327/2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


11. Informace o dotacích ve školství v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  11/01/08

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


12. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  12/01/08

- schvaluje plány práce:

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

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování





13. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 5/1, včetně části stavby silnice č. II/209, součástí a příslušenství, v  k.ú. Chranišov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  13/01/08

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 5/1 o celkové výměře cca 8.385 m2, včetně části stavby silnice č. II/209, všech součástí a příslušenství, v k.ú. Chranišov a obci Nové Sedlo, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětné části pozemku, části stavby silnice, součástí a příslušenství mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, 
IČ 00259527, zastoupeným starostou města Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (jako budoucí obdarovaný 
na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo. Přesná výměra části parcely bude určena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby. Darovací smlouva bude uzavřena po realizaci 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: 19.6.2008

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


14. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 2416/1 v  k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  14/01/08

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 2416/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 3603-76/2007 a č. 3604-77/2007 z původní pozemkové parcely č. 2416/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2416/4 o výměře 597 m2, č. 2416/5 o výměře 298 m2, č. 2416/6 o výměře 260 m2, č. 2416/7 o výměře 227 m2, č. 2416/8 o výměře 123 m2, č. 2416/9 o výměře 73 m2, 
č. 2416/10 o výměře  85 m2, č. 2416/11 o výměře 141 m2, č. 2416/12 o výměře 686 m2, č. 2416/13 o výměře 211 m2, č. 2416/14 o výměře 521 m2 a č. 2416/15 o výměře 459 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 253979, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Města Cheb

- 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: 19.6.2008

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


15. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 392/1 včetně stavby silnice, v  k.ú. Citice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  15/01/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 392/1 o výměře 4.308 m2, včetně stavby silnice, v k.ú. Citice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Citice, se sídlem Citice č.p. 13, PSČ 356 01 Sokolov, IČ 00259284, zastoupenou starostou obce panem Josefem Shánělem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Obce Citice

- 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: 19.6.2008

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


16. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v  k.ú. Aš, Mokřiny a Nový Žďár

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  16/01/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3514/1 a č. 3514/2 o celkové výměře 18.462 m2, včetně stavby silnice č. III/2161 v km cca 0,000 – 1,285, součástí a příslušenství, č. 3516 o výměře 3.546 m2, včetně stavby silnice č. III/2163 v km cca 0,000 – 0,150, součástí  a příslušenství, č. 2137/5, č. 2137/58, č. 3470/37, č. 3470/50, č. 3550/10 a č. 3571/7 o celkové výměře 21.628 m2, včetně stavby silnice č. III/02116 v km cca 0,000 – 1,854, součástí a příslušenství, č. 2130/8, č. 3564/6, č. 3564/21 a č. 3564/22 o celkové výměře 12.866 m2, včetně stavby silnice č. III/21315 v km cca 11,276 – 12,754, součástí a příslušenství, č. 3853  
o výměře 4.768 m2, včetně stavby silnice č. III/21318 v km cca 0,000 – 0,553, součástí a příslušenství, 
č. 3522/1, č. 3514/1, č. 3571/1, č. 3571/18 a 3571/19 o celkové výměře 40.184 m2, včetně stavby silnice 
č. II/217 v km cca 0,048 – 5,581, součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Aš, č. 820/1 o výměře 14.408 m2, včetně stavby silnice č. II/217 v km cca 0,048 – 5,581, součástí a příslušenství, v k.ú.Mokřiny a obci Aš, 
č. 252/4, č. 254/2, č. 255/4, č. 257/5, č. 329/1, 329/2, č. 329/8, č. 329/9, č. 370 a č. 371 o celkové výměře 16.250 m2, včetně stavby silnice č. II/217 v km cca 0,048 – 5,581, součástí  a příslušenství, vše v k.ú. Nový Žďár a obci Aš, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných pozemků nebo jejich částí mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Aš. Přesné výměry částí parcel budou určeny po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby. Darovací smlouva bude uzavřena po realizaci 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: 19.6.2008

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

hlasování en bloc o bodech č. 13, 14, 15 a 16)




17. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1277 v k.ú. Mariánské Lázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  17/01/08

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1277 o výměře 136 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1159-576/2007 z původní pozemkové parcely č. 1277 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1277/2 v k.ú. a obci Mariánské Lázně, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Vlastimilem Reitmajerem, trvale bytem Dukelská 416/2, PSČ 353 01 Mariánské Lázně - Úšovice a Libuší Reitmajerovou, trvale bytem Orelská 82/13, PSČ 101 00 Praha - Vršovice (jako kupující na straně druhé), za cenu 80,88Kč/m2, tj. 11.000,- Kč + 2.606,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 13.606,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Reitmajerových

- 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: 19.6.2008

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


18. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 1898 na st.p.č. 2985, vč. st.p.č. 2985, v k.ú. Kraslice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  18/01/08

- schvaluje prodej budovy č.p. 1898 na stavební parcele č. 2985, včetně stavební parcely č. 2985 o výměře 591 m2, vše v k.ú. a obci Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a Městem Kraslice, se sídlem nám. 
28. října 1438, PSČ 358 20 Kraslice, IČ 00 25 94 38, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Brantlem (jako kupujícím na straně druhé), za cenu ve výši 275.000,00 Kč, tj. ½ ceny obvyklé dle znaleckého posudku, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Kraslice

Termín kontroly: 19.6.2008

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


19. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  19/01/08

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 uvedených v tabulce č. 2 dle návrhu

Termín kontroly:  18.9.2008  

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

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  20/01/08

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

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

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  18.9.2008  

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

hlasování


21. Zapojení Karlovarského kraje do krajské úrovně prevence kriminality

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  21/01/08

- schvaluje zapojení Karlovarského kraje do krajské úrovně prevence kriminality v souladu se schválenou Strategií prevence kriminality na léta 2008 až 2011
   
Termín kontroly: 17.4.2008

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


22. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  22/01/08

- schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku 
dle návrhu

- vydává dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku dle návrhu

Termín kontroly: 17.4.2008

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




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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  23/01/08

 - schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 
300.000,-- Kč pro nestátním zdravotnické zařízení Božena Kalvasová – protialkoholní a protitoxikomanická poradna pro mladistvé, rodiče a blízké osoby, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary na provoz Centra substituční terapie

Termín kontroly:  19.6.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
hlasování


24. Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  24/01/08

- schvaluje změnu č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

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


25. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 na soutěže 
a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  25/01/08

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 
Kč 822.000,-- na zabezpečení soutěží a přehlídek dětí a žáků v roce 2008 s příspěvkovými organizacemi: 

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary ve výši Kč 320.400,--
Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, ve výši Kč 247.000,--
Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, ve výši Kč 254.600,-- dle návrhů

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

Termín kontroly: 17.4.2008

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


26. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  26/01/08

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 dle přílohy v celkové výši 9.048.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 18.9.2008

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


27. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované  Karlovarským krajem na rok 2008 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  27/01/08

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2008 v celkové výši Kč 283.000,-- dle přílohy 

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

Termín kontroly: 17.4.2008

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


28. Různé

