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                            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 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 17.4.2008 v době od 9:10 do 13:15 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 40 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………   	RSDr. Businský, p. Fiedlerová, p. Havrda, 
Mgr. Tichý, MUDr. Morávek
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 17.4.2008		ZK  53/04/08
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 17.4.2008				ZK  54/04/08
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  55/04/08	
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje:	
	a) Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje 			ZK  56/04/08	
	b) Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje					bez usnesení
	c) Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva 		ZK  57/04/08	
    Karlovarského kraje	
	d) Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje			ZK  58/04/08	
	e) Výbor pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Karlovarského  kraje		ZK  59/04/08	
	f) Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje					ZK  60/04/08	
5.	Globální grant „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“, 		ZK  61/04/08
Oblast podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
6.	Globální grant „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 	ZK  62/04/08
vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.2 Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
7.	Globální grant „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 			ZK  63/04/08
v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost
8.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční činnost 		ZK  64/04/08
Města Karlovy Vary
9.	Návrh na udělení dotací pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací 	ZK  65/04/08
činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje 
Karlovarského kraje – I. kolo
10.	Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ - schválení 		ZK  66/04/08
finančního krytí a podání žádosti
11. 	Zpráva o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2007				ZK  67/04/08
12.	Návrh přerozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova pro rok 2008 		ZK  68/04/08
13.	Příprava žádostí o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 		ZK  69/04/08
na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění 
finančního krytí
14.	Rozpočtová změna 										ZK  70/04/08
15.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008				ZK  71/04/08
16.	Informace o dotacích ve školství v roce 2008						ZK  72/04/08
17.	Poskytnutí dotace Městu Cheb								ZK  73/04/08
18.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové 	ZK  74/04/08
parcely č. 2533/3 v k.ú. Libá
19.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové 	ZK  75/04/08
parcely č. 736/1 v k.ú. Štědrá
20.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK  76/04/08
Města Hranice a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Hranice 
do majetku Karlovarského kraje
21.	Zrušení usnesení č. ZK 20/01/07 ze dne 25.1.2007 - Prodej nemovitosti v majetku 	ZK  77/04/08
Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou
22.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK  78/04/08
parcely č. 329/4 v k.ú. Velichov
23.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcela 	ZK  79/04/08
č. 66 včetně všech staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína
24.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če  na stavební 	ZK  80/04/08
parcele č. 7403 v k.ú. Cheb
25.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova č.p. 18 	ZK  81/04/08
na st. 35, vč. st.p.č. 35, p.p.č. 41 a p.p.č. 38, vše v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní
26.	Projekt „Rekonstrukce školy, Baltazara Neumanna 1, Cheb na muzejní depozitář“	ZK  82/04/08
 – schválení finančního krytí 	a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, 
do Prioritní osy 1: Regenerace a rozvoj měst, Oblasti podpory - 1.2 Podpora 
revitalizace a regenerace středních a malých měst
27.	Projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace 		ZK  83/04/08
kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje 
v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“, „Vizuální 
prezentace Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí a podání žádostí 
do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu
28.	Projekt „Cizojazyčná forma webových stránek Karlovarského kraje“ – schválení 	ZK  84/04/08
finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: 
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu 
a tvorby a rozvoje cestovního ruchu
29.	Projektový záměr „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování 	ZK  85/04/08
služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“
30.	Poskytnutí příspěvku na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí 		ZK  86/04/08
v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně“
31.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK  87/04/08
32.	Změna č. 7, 8 a 9 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje		ZK  88/04/08
33.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2008			ZK  89/04/08
34.	Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování 			ZK  90/04/08
vodohospodářských akcí Karlovarským krajem
35.	Informace předsedy dozorčí rady a předsedy představenstva o Karlovarské krajské 	ZK  91/04/08
nemocnici a.s.




36.	a) Zrušení usnesení č. ZK 69/04/08 ze dne 17.4.2008					ZK  92/04/08
b) Projekt „Česko – bavorský geopark“ – schválení finančního krytí a podání žádosti 	ZK  93/04/08
    do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního 
    ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
	c) Změna části usnesení č. ZK 161/09/07 ze dne 20.9.2007 – Schválení dalšího 	ZK  94/04/08
    postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“









              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:

- Dagmar Strnadovou
- Ing. Václava Jakubíka
- Bc. Tomáše Hybnera
hlasování


B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Josefa Malého
- Mgr. Jaroslava Borku
hlasování



C) Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 36a) 	- Zrušení usnesení č. ZK 69/04/08 ze dne 17.4.2008	
bod č. 36b) 	- Projekt „Česko – bavorský geopark“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
bod č. 36c) 	- Změna části usnesení č. ZK 161/09/07 ze dne 20.9.2007 – Schválení dalšího postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

hlasování o bodech č. 1-35
hlasování o bodu č. 36a)
hlasování o bodu č. 36b)
hlasování o bodu č. 36c)


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.4.2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  53/04/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.4.2008

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



2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 17.4.2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  54/04/08

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

  12. jednání dne 3. března 2008 (mimo řádný termín)	
  13. jednání dne 4. března 2008
  14. jednání dne 14. března 2008 (mimo řádný termín)	
  15. jednání dne 20. března 2008
  16. jednání dne 26. března 2008 (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  55/04/08

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

hlasování


4.  Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje:
a) Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  56/04/08

- bere na vědomí zápis z  1. a 2. zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 4.3.2008 a 7.4.2008

Zodpovídá: předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování


b) Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

hlasování


c) Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  57/04/08

- bere na vědomí zápis z 2. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 4.3.2008

Zodpovídá: 	předseda Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva 
		Karlovarského kraje
hlasování





d) Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  58/04/08

- bere na vědomí usnesení z 36. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 3.3.2008 

Zodpovídá: předseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování


e) Výbor pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Karlovarského  kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  59/04/08

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského  kraje ze dne 8.4.2008

Zodpovídá: předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování


f) Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  60/04/08

- bere na vědomí usnesení z 28. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 9.4.2008

Zodpovídá: předseda Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování


5. Globální grant „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  61/04/08

- bere na vědomí informaci o schválení globálního grantu Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace globálního grantu v rámci OP VK, oblast podpory 1.1. 

- schvaluje
	navýšení rozpočtu Karlovarského kraje o poskytnutou zálohu na základě podepsání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1.

znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“
zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.1 – „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 19.6.2008

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


6. Globální grant „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  62/04/08

- bere na vědomí informaci o schválení globálního grantu Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace globálního grantu v rámci OP VK, oblast podpory 1.2. 

- schvaluje
	navýšení rozpočtu Karlovarského kraje o poskytnutou zálohu na základě podepsání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2.

znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 – „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“
zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.2 – „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 19.6.2008

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


7. Globální grant „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  63/04/08

- bere na vědomí informaci o schválení globálního grantu Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) Karlovarského kraje.

- pověřuje hejtmana podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace globálního grantu v rámci OP VK, oblast podpory 1.3. 

- schvaluje
	navýšení rozpočtu Karlovarského kraje o poskytnutou zálohu na základě podepsání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3.

znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“
zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 1, Oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 19.6.2008

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


8. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční činnost Města Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  64/04/08

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 93,5 mil Kč na investiční činnost Města Karlovy Vary

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 93,5 mil Kč z rozpočtu Karlovarského kraje 
na investiční činnost Města Karlovy Vary dle návrhu

Termín kontroly: 19.6.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


9. Návrh na udělení dotací pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  65/04/08

- schvaluje poskytnutí dotací v roce 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje dle návrhu – I. kolo dle přílohy č. 1

Termín kontroly: 19.6.2008

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


10. Projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ - schválení finančního krytí a podání žádosti

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  66/04/08

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na akci „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

- souhlasí s předpokládanou výší způsobilých a nezpůsobilých výdajů na akci „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ do výše 7,5 % způsobilých výdajů, tj. 6,3 mil. Kč po celou dobu jeho realizace

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“ ve výši 89 mil. Kč z prostředků kraje

- schvaluje zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

- pověřuje Ing. Radka Havlana, vedoucího odboru investic a grantových schémat, předložením žádosti 
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

- pověřuje hejtmana podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 
na projekt „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“

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

Termín kontroly: 23.10.2008 

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat
hlasování


11. Zpráva o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  67/04/08

- schvaluje zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2007

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



12. Návrh přerozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova pro rok 2008 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  68/04/08

- schvaluje navržené přerozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova pro rok 2008

Termín kontroly: 18.9.2008

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


13. Příprava žádostí o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu na realizaci staveb 
na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění finančního krytí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  69/04/08

- bere na vědomí informaci o přípravě žádostí o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 
na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji 

- schvaluje zajištění finančního krytí projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ do výše 50 mil. Kč z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 

Termín kontroly: 19.6.2008

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

hlasování

14. Rozpočtová změna 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  70/04/08

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č.  64/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 366.612,-- 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: 19.6.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru	
	hlasování


15. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  71/04/08

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2008 až 55/2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


16. Informace o dotacích ve školství v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  72/04/08

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za období leden až březen 2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


17. Poskytnutí dotace Městu Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  73/04/08

- souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 249.508,40 Kč Městu Cheb 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


18. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 2533/3 v k.ú. Libá

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  74/04/08

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 2533/3, které byly odděleny geometrickým plánem č. 477-263/07 z původní pozemkové parcely č. 2533/3 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2533/7 o výměře 236 m2 a pozemková parcela č. 2533/8 o výměře 494 m2, vše v k.ú. 
a obci Libá, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Libá, 
se sídlem Libá 220, PSČ 351 31 Libá, IČ 00254037, zastoupenou starostou obce panem Lubomírem Švecem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Obce Libá

- 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: 18.9.2008

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


19. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 736/1 v k.ú. Štědrá

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  75/04/08

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 736/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 137-201/2007 z původní pozemkové parcely č. 736/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 736/3 o výměře 12 m2 a pozemková parcela č. 736/4 o výměře 233 m2, vše v k.ú. 
a obci Štědrá, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Štědrá, 
se sídlem Štědrá č.p. 43, PSČ 364 51 Štědrá, IČ 00255041, zastoupenou starostou obce panem Františkem Pánkem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Štědrá

- 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: 18.9.2008

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



20. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Hranice 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Hranice do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  76/04/08

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 3751/2 o výměře 209 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 807-173/07 z původní pozemkové parcely č. 3751/2 a označena stejným parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3751/2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice u Aše, IČ 00253961, zastoupené starostou města Ing. Janem Hýblem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Hranice

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 49/5, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 807-173/07 z původní pozemkové parcely č. 49/5 a označena jako její díl „a“ o výměře 14 m2, části pozemkové parcely č. 57, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 57 a označena jako její  díl „b“  o výměře 161 m2, části pozemkové parcely č. 3625, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3625 a označena jako její  díl „c“ o výměře 18 m2,  a části pozemkové parcely č. 3889/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 3889/3 a označena jako její  díl „e“ o výměře 884 m2, vše v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice,  formou darovací smlouvy mezi Městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, PSČ 351 24 Hranice 
u Aše, IČ 00253961, zastoupené starostou města Ing. Janem Hýblem (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Hranice do majetku 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: 18.9.2008

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
                     
hlasování en bloc o bodech č. 18, 19 a 20)


21. Zrušení usnesení č. ZK 20/01/07 ze dne 25.1.2007 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  77/04/08

- zrušuje dále uvedené usnesení č. ZK 20/01/07 ze dne 25.1.2007 ve znění:

       - Schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3179/12 o výměře 6 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 473-25/2006 z původní pozemkové parcely č. 3179/12 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. 807/2, vše v k.ú. a obci Bečov nad Teplou, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a panem Miroslavem Dobiášem, trvale bytem  Fučíkova 272, PSČ 364 61 Teplá (jako kupující na straně druhé), za cenu 51,66 Kč/m2, tj. 310,- Kč + 2.100,- Kč 
za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 2.410,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Miroslava Dobiáše.
- Ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje 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


22. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 329/4 v k.ú. Velichov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  78/04/08

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 329/4 o výměře 18 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 398-6225/2008 z původní pozemkové parcely č. 329/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1118/3 v k.ú. a obci Velichov, formou darovací smlouvy mezi Obcí Velichov, se sídlem Velichov, Velichov č.p. 13, PSČ 363 01, IČ 00255122, zastoupenou paní Markétou Moravcovou, starostkou obce (jako darující na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), 
a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Obce Velichov do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 18.9.2008

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

23. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcela č. 66 včetně všech staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  79/04/08

- schvaluje úplatné nabytí objektu bez čp/če na stavební parcele č. 66 a stavební parcely č. 66 o výměře 774 m2, včetně všech vedlejších staveb a příslušenství v k.ú. Pstruží u Merklína, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětného stavebního pozemku, objektu, vedlejších staveb a příslušenství mezi manželi panem Janem Rozsou a paní Naděždou Rozsovou, trvale bytem Merklín 165, PSČ 362 34 Merklín (jako budoucí prodávající na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu 2.685.040,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku manželů Rozsových do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „Rekonstrukce silnice II/221 Merklín – Pstruží“.

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě 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
                  




24. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če na stavební parcele 
č. 7403 v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  80/04/08

- schvaluje prodej objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 7403, včetně stavební parcely č. 7403 
o výměře 18 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a paní Marií Rosochovou, bytem Růžový kopeček 1, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 55.000,-- Kč + 500,-- Kč 
na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 55.500,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku paní Marie Rosochové

Termín kontroly:  23.10.2008

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


25. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova č.p. 18 na st. 35, 
vč. st.p.č. 35, p.p.č. 41 a p.p.č. 38, vše v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  81/04/08

- schvaluje úplatné nabytí objektu č.p. 18 na st.p.č. 35, st.p.č. 35 o výměře 651 m2, p.p.č. 41 o výměře 889 m2, p.p.č. 38 o výměře 2615 m2, vše v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní, včetně movitého majetku (mobiliáře) nemovitostí, formou kupní smlouvy mezi manželi panem Josefem Ševčenkem, trvale bytem Milíkov č.p. 18 a paní Marií Ševčenkovou, trvale bytem Palackého 1213/18, Cheb (jako prodávající 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za celkovou cenu 5.000.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti, včetně movitého majetku, z majetku manželů Ševčenkových do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá ředitelce Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné  smlouvy o budoucí kupní smlouvě a pověřuje ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  23.10.2008

Zodpovídá: PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

hlasování


26. Projekt „Rekonstrukce školy, Baltazara Neumanna 1, Cheb na muzejní depozitář“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 1: Regenerace 
a rozvoj měst, Oblasti podpory - 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  82/04/08

- schvaluje
a)	předfinancování projektu „Rekonstrukce školy, Baltazara Neumanna 1, Cheb na muzejní depozitář“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem 
a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2008 – 2011, a to ve výši 
29 758 920,00 Kč v letech 2008 - 2009 a spolufinancování ve výši 7,5 % celkových uznatelných nákladů, to je 2 231 919,00 Kč
b)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Rekonstrukce školy, Baltazara Neumanna 1, Cheb na muzejní depozitář“
c)	skutečnosti, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena příspěvková organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje
d)  	pověření PhDr. Evy Dittertové, ředitelky Krajského muzea Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013
e) 	znění Smlouvy o půjčce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu v rámci ROP NUTS II Severozápad, které budou uzavřeny mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje

Termín kontroly: leden 2009

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


27. Projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských 
a zahraničních médiích“, „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí 
a podání žádostí do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního 
ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  83/04/08

- schvaluje
předfinancování a spolufinancování projektů „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“ 
a „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2008 – 2011, a to ve výši: 
3 000 000,00 Kč pro projekt „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“ v letech 2008 – 2010 a spolufinancování ve výši 7,5 % celkových uznatelných nákladů, to je  225 000,00 Kč 
2 000 000,00 Kč pro projekt „Prezentace kulturního dědictví kraje“ v letech 2008 – 2009 
a spolufinancování ve výši 7,5 % celkových uznatelných nákladů, to je 150 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč pro projekt „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“ v letech 2008 – 2009 a spolufinancování ve výši 7,5 % celkových uznatelných nákladů, to je  225 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč pro projekt „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“  v letech 2008 – 2010 a spolufinancování ve výši 7,5 % celkových uznatelných nákladů, to je  375 000,00 Kč
5 000 000,00 Kč pro projekt „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ v letech 2008 – 2009 a spolufinancování ve výši 7,5 % celkových uznatelných nákladů, to je 375 000,00 Kč
b)	závazný příslib financování na realizaci projektů „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských a zahraničních médiích“ 
a „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“
c)	skutečnost, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
d)	realizaci projektu „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“, přestože tento prioritní projekt pro propagaci regionu není zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
e)  	pověření JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádostí o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekty „Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje“, „Prezentace kulturního dědictví kraje“, „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009“, „Prezentace v tuzemských 
a zahraničních médiích“ a „Vizuální prezentace Karlovarského kraje“ a partnerských smluv

Termín kontroly: leden 2009

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


28. Projekt „Cizojazyčná forma webových stránek Karlovarského kraje“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  84/04/08

- schvaluje
předfinancování projektu „Cizojazyčná forma webových stránek Karlovarského kraje“ v souladu se schváleným rozpočtem odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na rok 2008  a spolufinancování ve výši 60 % celkových uznatelných nákladů, to je 660 000,00 Kč 
b)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Cizojazyčná forma webových stránek Karlovarského kraje“ 
c)	skutečnost, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
d)	realizaci projektu „Cizojazyčná forma webových stránek Karlovarského kraje“, přestože tento prioritní projekt pro propagaci regionu není zahrnut v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
e)  	pověření JUDr. Josefa Pavla, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekt „Cizojazyčná forma webových stránek Karlovarského kraje“ a partnerských smluv

Termín kontroly: leden 2009

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


29. Projektový záměr „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  85/04/08

- schvaluje projektový záměr „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“

Termín kontroly:  18.9.2008 

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





30. Poskytnutí příspěvku na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  86/04/08

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 
200.000,-- Kč příspěvkové organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, IČ: 708 87 985, Pastýřská 4, 350 02 Cheb, na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně“

Termín kontroly: 23.10.2008

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  87/04/08

- schvaluje poskytnutí částky 1.802.938,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   18.9.2008

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


32. Změna č. 7, 8 a 9 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  88/04/08

- schvaluje změnu č. 7, 8 a 9 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

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


33. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  89/04/08

- schvaluje rozdělení příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 13.500.000,- Kč dle návrhu

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




34. Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování vodohospodářských akcí Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  90/04/08

- schvaluje kofinancování vodohospodářských akcí zařazených do financování Ministerstva zemědělství ČR
„Šneky – kanalizace“ – žadatel Město Plesná
„Nové Hamry – vodovod“– žadatel Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech    
 ve výši 10 % uznatelných investičních nákladů

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


35. Informace předsedy dozorčí rady a předsedy představenstva o Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  91/04/08

- bere na vědomí informace z jednání představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
hlasování


36a) Zrušení usnesení č. ZK 69/04/08 ze dne 17.4.2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  92/04/08

- ruší usnesení č. ZK 69/04/08 ze dne 17.4.2008
- schvaluje podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v rámci projektu s názvem „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ s celkovými náklady do 400 mil. Kč (celkové předpokládané náklady bez korektur v rámci konečné verze projektové žádosti činí 395.074.769,- Kč) 

- schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši 50 mil. Kč příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje poskytnut pro rok 2009 na zajištění finančního krytí projektu s názvem „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“                        

- schvaluje zajištění finančního krytí I. a II. etapy projektu s názvem „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ do výše 350 mil. Kč, a to jednak formou čerpání schváleného úvěru (viz usnesení ZKK 265/12/07 ze dne 3.12.2007), až do výše 300 mil. Kč a jednak formou čerpání investičního příspěvku příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje pro rok 2009 ve výši 50 mil. Kč         

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






36b) Projekt „Česko – bavorský geopark“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  93/04/08

- schvaluje

a)	předfinancování projektu „Česko – bavorský geopark“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2008 – 2011, a to ve výši 65 000 000,00 Kč v letech 2008 - 2011 a spolufinancování ve výši 7,5 % celkových uznatelných nákladů, to je 4 875 000,00 Kč
b)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Česko – bavorský geopark“
c)	aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena příspěvková organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje
d)  pověření PhDr. Evy Dittertové, ředitelky Krajského muzea Karlovarského kraje, podpisem žádostí o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013
e)	znění Smlouvy o půjčce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu v rámci ROP NUTS II Severozápad, které budou uzavřeny mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje 
f)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Krajského muzea Karlovarského kraje

Termín kontroly: leden 2009

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


36c) Změna části usnesení č. ZK 161/09/07 ze dne 20.9.2007 – Schválení dalšího postupu přípravy akce: „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  94/04/08

- zrušuje část usnesení č. ZK 161/09/07 ze dne 20.9.2007 ve znění:

- Schvaluje záměr úplatného nabytí objektu č.p. 306 vystavěného na pozemku st. parc. 
č. 902, včetně pozemku st. parc. č. 902 o výměře 3614 m2, pozemku p. parcela č. 903/02 
o výměře 2523 m2, katastrální území a obec Karlovy Vary, se všemi součástmi, příslušenstvím 
a vybavením, včetně mobiliáře, za cenu dle znaleckého posudku (cena objektu 59.782.810,-- Kč, cena mobiliáře 37.921.700,-- Kč, tj. celkem 97.704.510,-- Kč). 
 		        Zbývající část usnesení č. ZK 161/09/07 ze dne 20.9.2007 se nemění.

- 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, katastrální území a obec Karlovy Vary, se všemi součástmi, příslušenstvím a vybavením, včetně mobiliáře, za cenu dle znaleckého posudku na objekt a pozemky ve výši Kč 155.000.000,-- s možností proinvestování 99 % z této kupní ceny do oprav nebo  technického zhodnocení převáděného objektu do osmi let od podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouvou se zájemce zavazuje provést kompletní opravy a technické zhodnocení převáděných nemovitostí ve lhůtě do osmi let od podpisu kupní smlouvy. Současně budou přímým zájemcem Karlovarským krajem odkoupeny movité věci, tvořící vybavení převáděných nemovitostí, a to za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč 37.921.700,-- s možností proinvestování 99 % z této kupní ceny do oprav nebo technického zhodnocení převáděných movitých věcí do osmi let od podpisu kupní smlouvy.

Termín kontroly:  23.10.2008

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


