Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.3.2008
13.3.2008		Strana 1 (celkem 11)
                            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 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 13.3.2008 v době od 9:10 do 12:35 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 40 členů zastupitelstva
Omluveni:		……………………………		 Ing. Valjentová, p. Havrda, Ing. Mutinský, 
								 Ing. Fiala, CSc., Bc. Hybner 
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 13.3.2008		ZK  30/03/08
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 13.3.2008				ZK  31/03/08
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  32/03/08
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  33/03/08
  5.	Návrh na rozdělení neinvestičního příspěvku jednotkám sborů dobrovolných 		ZK  34/03/08
	hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje k uhrazení nákladů jednotek spojených 
	se zásahy mimo jejich územní obvod
  6.	Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotek sboru dobrovolných 	ZK  35/03/08
	hasičů obcí Karlovarského kraje
	7.	Změny zřizovací listiny Agentury projektového a dotačního managementu		ZK  36/03/08 
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
  8.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008   				ZK  37/03/08
  9.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby 		ZK  38/03/08
	silnice č. II/217 včetně pozemků, součástí a příslušenství, v  k.ú. Hranice u Aše
10.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. 2616/2 	ZK  39/03/08
	v k.ú. Nejdek
11.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1854 včetně 		ZK  40/03/08
	pozemků parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, vše 
	v k.ú. Cheb
12.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 		ZK  41/03/08
	parcela č. 276/1 v k.ú. Citice
13.	Revokace části usnesení č. ZK 138/06/07 ze dne 21.6.2007 – Prodej nemovitosti 	ZK  42/03/08
	v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 na st.p.č. 407/2, včetně 
	st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek
14.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje městu Sokolov		ZK  43/03/08
15.	Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění 		ZK  44/03/08
		výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb
16.	Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Galerie umění 		ZK  45/03/08
	Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu a Galerie 4-galerie fotografie 
	– změna názvu
17.	Prominutí uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinností příjemců 	ZK  46/03/08
	příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2007
18.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 		ZK  47/03/08
	za školní rok 2006/2007
19.	Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje	ZK  48/03/08
20.	a) Informace o dopadu zákona č. 108/2006 Sb.						ZK  49/03/08
	b) Informace o Karlovarské krajské nemocnici a.s.						ZK  50/03/08
	c) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		ZK  51/03/08
	    Karlovarského kraje za rok 2007
21a)  Poskytnutí dotace na projektovou přípravu projektu Cyklostezka Ohře			ZK  52/03/08
  













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









Poznámka:   V úvodu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje došlo k poruše na hlasovacím 	zařízení a nebylo možno pořídit záznam hlasování. Po zprovoznění hlasovacího 	zařízení byla nesprávně označena pořadová čísla hlasování.












A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

-  Hanu Hozmanovou
-  Janu Strnadovou
-  MUDr. Jana Svobodu

hlasování: pro 39, proti 0, zdržel se 0

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Josefa Malého
-  Josefa Murča

hlasování: pro 39, proti 0, zdržel se 0

C) Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 21 a)  	Poskytnutí dotace na projektovou přípravu projektu Cyklostezka Ohře

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


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.3.2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  30/03/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.3.2008

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


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 13.3.2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  31/03/08

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

  		       1. jednání dne 9. ledna 2008 
  2. jednání dne 9. ledna 2008 (mimo řádný termín)	
  3. jednání dne 17. ledna 2008
  4. jednání dne 17. ledna 2008 (mimo řádný termín)
  5. jednání dne 23. ledna 2008 (mimo řádný termín)
  6. jednání dne 25. ledna 2008 (mimo řádný termín)
  7. jednání dne 28. ledna 2008 (mimo řádný termín)
  8. jednání dne 7. února 2008
  9. jednání dne 11. února 2008 (mimo řádný termín)
10. jednání dne 15. února 2008 (mimo řádný termín)
11. jednání dne 18. února 2008

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  32/03/08

- 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  33/03/08

- bere na vědomí zápis z 1. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 8.1.2008

- bere na vědomí usnesení z 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 37/02/08 – 43/02/08

- bere na vědomí usnesení z 34. a 35. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

- bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 1/2/08 – 3/2/08

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 4.3.2008

- bere na vědomí usnesení z 27. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 5.3.2008

Zodpovídají: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  34/03/08

- schvaluje poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku pro jednotky SDH vybraných měst a obcí Karlovarského kraje k uhrazení nákladů spojených se zásahy mimo jejich územní obvod, a to v celkové výši 21 151,66 Kč dle přiloženého rozpisu

Termín kontroly: 19.6.2008 

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


6. Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  35/03/08

- schvaluje přidělit příspěvek na reprodukci nové požární techniky obcím Chodov, Luby, Ostrov, Březová 
u Sokolova, Pernink ve výši celkové částky 5.000 000,- Kč

Termín kontroly: 19.6.2008 

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


7. Změny zřizovací listiny Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  36/03/08

- schvaluje změny zřizovací listiny Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace uvedené v Dodatku č. 1 zřizovací listiny, dle návrhu

Termín kontroly: 19.6.2008 

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


8. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008   

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  37/03/08

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2008  až  25/2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


9. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/217 včetně pozemků, součástí a příslušenství, v  k.ú. Hranice u Aše

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  38/03/08

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 3889/4 o výměře cca 214 m2, část pozemkové parcely č. 3925/2 o výměře cca 12574 m2, pozemkovou parcelu č. 3989/1 o výměře 10369 m2 a pozemkovou parcelu č. 3925/1 o výměře 4206 m2 včetně části stavby silnice č. II/217 o předpokládané délce 3,1 km, všech součástí a příslušenství, v k.ú. Hranice u Aše  a obci Hranice, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných pozemků, 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 Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice, IČ 00253961, zastoupeným starostou města Ing. Janem Hýblem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Hranice. Přesná výměra částí parcel 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: 18.9.2008

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


10. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. 2616/2 v k.ú. Nejdek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  39/03/08

- schvaluje prodej stavební parcely č. 2616/2 o výměře 16 m2, v k.ú. a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností A+R s.r.o., se sídlem Jirny 353, PSČ 250 90, IČ 267 46 000, zastoupenou panem Klausem Schneiderem, jednatelem společnosti a ing. Pavlem Kebískem, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.000,- Kč/m2, tj. 16.000,-Kč + 2.500,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 18.500,-Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti A+R 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:  18.9.2008

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


11. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1854 včetně pozemků parc. č. st. 1810, st. 2913, st. 6455, st. 6456, st. 6457 a 568/2, vše v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  40/03/08

- schvaluje prodej budovy léčebny dlouhodobě nemocných č.p. 1854 na st.p.č. 1810, vč. st.p.č. 1810 
o výměře 1573 m2 , budovy bez čp/če na st.p.č. 6455, vč. st.p.č. 6455 o výměře 163 m2, budovy bez čp/če na st.p.č. 6457, vč. st.p.č. 6457 o výměře 33 m2, st.p.č. 2913 o výměře 696 m2, st.p.č. 6456 o výměře 30 m2, p.p.č. 568/2 o výměře 11.126 m2, včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů, vše v k.ú. 
a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a panem Ing. Milanem Mikušem, bytem Májová 105/29, 350 02  Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 20.500.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Ing. Milana Mikuše, s tím, že kupující se zaváže provozovat v celém objektu minimálně po dobu 10 let  léčebnu dlouhodobě nemocných, hospic či obdobné zdravotnické a sociální zařízení, v rozsahu 140 lůžek, v případě porušení zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi odhadní cenou (cenou v místě a čase obvyklou) ve výši 33.678.970,--Kč a nabídnutou kupní cenou. Kupující se dále zaváže investovat částku, dle nabídky plánu investic, do čtyř let od převzetí nemovitostí, což bude zajištěno směnkou.

Termín kontroly:  18.9.2008

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


12. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 276/1 v k.ú. Citice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  41/03/08

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely č. 276/1 o výměře 1.167 m2, v k.ú. a obci Citice, formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, zastoupenou předsedou představenstva Ing. Františkem Štěpánkem (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 116.700,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 18.9.2008

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


13. Revokace části usnesení č. ZK 138/06/07 ze dne 21.6.2007 – Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 na st.p.č. 407/2, včetně st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  42/03/08

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. ZK 138/06/07 ze dne 21.6.2007 ve znění:

      - Schvaluje prodej objektu č.p. 1310 na stavební parcele č. 407/2, stavební parcely č. 407/2 
o výměře 244 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, formou kupní 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 prodávající na straně jedné) a Radkem Martínkem - M a M DEKOR, se sídlem Rolavská 1218, 362 21  Nejdek, IČ 48 37 71 71 (jako kupující na straně druhé), za cenu 601.000,-- Kč + 6.520,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 608.020,-- Kč a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Radka Martínka - M a M DEKOR

Zbývající část usnesení č. ZK 138/06/07 ze dne 21.6.2007 se nemění.

- schvaluje prodej objektu č.p. 1310 na stavební parcele č. 407/2, stavební parcely č. 407/2 o výměře 244 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, formou kupní 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 prodávající na straně jedné) a panem Jaroslavem Mrázkem, trvale bytem J.A. Gagarina 1141, 362 22  Nejdek a panem Radkem Martínkem, trvale bytem Rolavská 1218, 362 21  Nejdek (jako kupující na straně druhé), za cenu 601.000,-- Kč + 6.520,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 608.020,-- Kč a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví pana Jaroslava Mrázka a Radka Martínka

Termín kontroly: 23.10.2008

Zodpovídá: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek

hlasování


14. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje městu Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  43/03/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: kameru SONY SNC-RZ30P, PC-HP nx9005 a software MILLESTONE-1, tj. mobilního  kamerového systému  Městu Sokolovu formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a Městem Sokolov

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi  Karlovarským krajem a Městem Sokolov

Termín kontroly: 19.6.2008

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  44/03/08

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

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

- ukládá  ekonomickému odboru zaslat dle výdajového pokynu – úhrady dle platebního kalendáře dotaci příjemci

Termín kontroly: 19.6.2008

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


16. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu a Galerie 4-galerie fotografie – změna názvu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  45/03/08

- projednalo znění dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu a Galerie 4 - galerie fotografie

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje  podpisem dodatků ke zřizovacím listinám

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nahlásit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu 
a Galerie 4 - galerie fotografie do obchodního rejstříku

Termín kontroly: 18.9.2008

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


17. Prominutí uložení smluvních pokut za jednorázové porušení povinností příjemců příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  46/03/08

- schvaluje uložení pokut níže uvedeným příjemcům příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  na podporu kulturních aktivit v roce 2007 ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti příjemce uvedené v čl. IV odst. 6, v souladu s čl. VI odst. 4 smlouvy 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje


Č.
Příjemce
Název projektu
Doba prodlení 
27.
Bohumil Pražák – B. P.
Folková Ohře 2007
36 dnů
28.
Bohumil Pražák – B. P.
Lázeňská folková loděnice
36 dnů
29.
Základní umělecká škola Ostrov
6. Ostrovské soukání – v pohybu
45 dnů
30.
FRESH FILMS, s. r. o.
FRESH FILM FEST – Mezinárodní filmový festival studentských filmů
88 dnů
31.
Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15
Karlovarský skřivánek 2007 – XII. ročník – krajské kolo
52 dnů
32.
Klub Paderewski
Zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti
6 dnů
33.
Libor Balák – Karlovarské hudební divadlo
Zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti
4 dny
34.
Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary – 42. ročník
9 dnů
35.
Misslareuth 1990. Mitte Europa
XVI. Festival uprostřed Evropy – Mitte Europa
22 dnů
36.
Společnost Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních
48. Mezinárodní Chopinův festival
15 dnů
37.
AVANT PROMOTION, s.r.o.
TOURFILM – 40. ročník
54 dnů
38.
JAN production, s.r.o.
Loketské kulturní léto 2007
94 dnů
39.
Jazzový kruh
Jazzfest Karlovy Vary 2007
64 dnů

- schvaluje prominutí uložení pokut níže uvedeným příjemcům příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  na podporu kulturních aktivit v roce 2007 za jednorázové porušení jednotlivé nepeněžité povinnosti příjemce uvedené v čl. IV odst. 6, v souladu s čl. VI odst. 4 smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje


 
Č.
Příjemce
Název projektu
Doba prodlení 
40.
Západočeský symfonický orchestr, o.p.s.
Koncerty pro děti a mládež
1 den
41.
Občanské sdružení Ateliér G 4
Letní dílny 2007
1 den
42.
Občanské sdružení Ateliér G 4
Chebské dvorky 2007
1 den
43.
Městský dům kultury Sokolov
Regionální přehlídka amatérského filmu Sokolov 2007
1 den
44.
Západočeský symfonický orchestr, o.p.s.
Zkvalitnění a obohacení divadelní nabídky veřejnosti
1 den
45.
Dům kultury Ostrov
39. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana
1 den

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje odeslat výzvy k úhradě pokut příjemcům příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2007  s uloženou pokutou

Termín kontroly: 18.9.2008

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


18. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2006/2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  47/03/08

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2006/2007

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2006/2007 způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a zaslat ji Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Termín kontroly: 19.6.2008

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


19. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  48/03/08

- bere na vědomí Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008 

- schvaluje části Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008 týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem             

- ukládá odboru  školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2008 k vyjádření Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a zveřejnit jej na webových stránkách kraje 

Termín kontroly: 19.6.2008

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


20 a) Informace o dopadu zákona č. 108/2006 Sb.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  49/03/08

- bere na vědomí  informace o dopadech zákona č. 108/2006 Sb. 

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


20 b) Informace o Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  50/03/08

- bere na vědomí informace o Karlovarské krajské nemocnici a.s. přednesené předsedou představenstva Mgr. Jiřím Fojtíkem
hlasování


20 c) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  51/03/08

- bere na vědomí  Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje za rok 2007

Termín kontroly: 19.6.2008

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


21 a) Poskytnutí dotace na projektovou přípravu projektu Cyklostezka Ohře
       
Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  52/03/08

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu kraje městu Cheb ve výši 114 026,- Kč na přípravu projektu Cyklostezka Ohře a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

Termín kontroly: 19.6.2008

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


