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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

z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 19.6.2008 v době od 9:07do 13:52 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 43 členů zastupitelstva
Omluveni:		……………………………		 Mgr. Sequens, MUDr. Svoboda
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 19.6.2008		ZK  95/06/08
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 19.6.2008				ZK  96/06/08
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  97/06/08
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  98/06/08
  5.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 	ZK  99/06/08
	dobrovolných 	hasičů  obcí  Karlovarského kraje pro rok 2008
6.	Volba přísedící Krajského soudu v Plzni							ZK 100/06/08
7.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – schválení změn 		ZK 101/06/08
v grantových schématech GS 28, GS 29, GS 33, GS 78, GS 80
8.	Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary - informace o pořízení  	ZK 102/06/08
9.	Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích					ZK 103/06/08
10.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh pravidel					ZK 104/06/08
11.	Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje					ZK 105/06/08
12.	Návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci - Integrovaný projekt Dopravní 		ZK 106/06/08
terminály Karlovarského kraje - Dopravní terminál Cheb
13.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2008			ZK 107/06/08
14.	Soutěž Vesnice roku 2008 - krajské kolo							ZK 108/06/08
15.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007 						ZK 109/06/08
16.	Informace o dotacích ve školství v roce 2008						ZK 110/06/08	
17.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008				ZK 111/06/08
18.	Rozpočtová změna										ZK 112/06/08
19. 	Řešení problematiky dětských domovů na území Karlovarského kraje			ZK 113/06/08
20.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – objektu 		ZK 114/06/08
Císařských lázní č.p. 306 na pozemku st. parc. č. 902, vč. pozemku st. parc. 
č. 902 a pozemku p. parcela č. 903/02, katastrální území a obec Karlovy Vary
21.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části 			ZK 115/06/08
pozemkové parcely č. 223/1 v k.ú. Tisová u Sokolova
22.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK 116/06/08
parcely v k.ú. 	Kynšperk nad Ohří a Dolní Pochlovice
23.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK 117/06/08
parcely včetně 	staveb silnic v  k.ú. Mariánské Lázně a Úšovice
24.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje –  stavba silnice 	ZK 118/06/08
č. II/221 včetně pozemků a mostních objektů  v k.ú. Ostrov nad Ohří
25.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 	ZK 119/06/08
č. III/21026 včetně pozemků, součástí a příslušenství  v k.ú. Dolní Rychnov
26.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK 120/06/08
č. 1984/1 v k.ú. Krásný Les
27.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK 121/06/08
č. 208/1 v k.ú. Vonšov
28.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje a bezúplatné nabytí 			ZK 122/06/08
nemovitosti do majetku Karlovarského kraje – k.ú. Štědrá
29.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 		ZK 123/06/08
č. 6768/2 v k.ú. Kraslice
30.	Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi 			ZK 124/06/08
ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p.
31.	Zrušení usnesení č. ZK 230/11/07 ze dne 8.11.2007 – Bezúplatný převod 		ZK 125/06/08
nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Aš a bezúplatné 
nabytí nemovitostí v majetku Města Aš do majetku Karlovarského kraje
32.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 126/06/08
parcely č. 1492/4 v k.ú. Skalná
33.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 127/06/08
parcely č. 4024/29 v k.ú. Sokolov
34.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně 	ZK 128/06/08
staveb, součástí a příslušenství v k.ú. Sokolov
35.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje právnické osobě 	ZK 129/06/08
RES VITAE, 	občanské sdružení Karlovy Vary
36.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - st.p.č. 193, st.p.č. 194 		ZK 130/06/08
a st.p.č. 195, vše k.ú. 	Hradiště u Chebu 
37.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova Dětského 	ZK 131/06/08
domova DUHA č.p. 4 na st. 38, vč. st.p.č. 38, p.p.č. 598/2, 598/7 a 648/2, 
vše v k.ú. Mezirolí
38.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 1235 na pozemku 	ZK 132/06/08
 p.č. 665, vč. pozemků p.č. 665 a p.č. 664, vše v k.ú. Karlovy Vary
39.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 7 na st.p.č. 5/2, 	ZK 133/06/08
vč. st.p.č. 5/2 	v k.ú. Dolní Dvory 
40.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit 			ZK 134/06/08
v cestovním ruchu pro rok 2008
41.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK 135/06/08
rezervací a městských památkových zón 2008 - I. a II. etapa
42.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 		ZK 136/06/08
památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008
43.	Souhlas Karlovarského kraje se záměrem revitalizace kláštera Teplá v rámci IOP 	ZK 137/06/08
a podpora zařazení revitalizace na seznam indikativních projektů MK ČR
44.	Mimořádný příspěvek na činnost Kotec o.s. na rok 2008					ZK 138/06/08
45.	Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, 	ZK 139/06/08
příspěvkové organizace
46.	Předprojektový záměr „Individuální projekt – Poskytování sociálních služeb 		ZK 140/06/08
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“
47.	Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna 		ZK 141/06/08
dlouhodobě nemocných
48.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK 142/06/08
49.	Příspěvek na zhotovení Akustické studie pro hluk z dopravy v Kraslicích 		ZK 143/06/08
50.	Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů 		ZK 144/06/08
u dětí a mládeže na rok 2008
51.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 		ZK 145/06/08
Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov
52.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Kotec	ZK 146/06/08
53.	Schválení finančního krytí projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého 	ZK 147/06/08
gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ a podání 
žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013
54.	Schválení finančního krytí projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ 		ZK 148/06/08
a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013
55.	Schválení finančního krytí projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání 		ZK 149/06/08
ISŠTE Sokolov“ a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 - 2013 
56.	Sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří 		ZK 150/06/08
a Střední škola živnostenská Sokolov 
57.	Zrušení domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace 		ZK 151/06/08
Gymnázium a střední 	odborná škola Aš
58.	Zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Obchodní 	ZK 152/06/08
akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Karlovy Vary 
59.	Informace předsedy dozorčí rady a předsedy představenstva o Karlovarské 		ZK 153/06/08
krajské nemocnici a.s.
60a)	Partnerská smlouva k projektu „Historický Ostrov II“ mezi Karlovarským 		ZK 154/06/08
	krajem a Městem Ostrov
60b)	Plán práce Výboru pro národnostní menšiny						ZK 155/06/08
60c)	Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 	ZK 156/06/08
	infrastruktury na rok 2008 na předfinancování akcí spolufinancovaných 
	Evropskou unií
60d) 	Změna názvu projektu a upřesnění celkových uznatelných nákladů pro projekt 	ZK 157/06/08		„Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea 			Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ (který řeší rekonstrukci budovy školy 
	Baltazara Neumanna 1, Cheb)
60e)	Závazný příslib financování prostředků Technické pomoci na činnost 			ZK 158/06/08
	Karlovarského kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu 
	přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Bavorsko
60f)	Bezúplatné nabytí nemovitého a movitého majetku na silničních hraničních 		ZK 159/06/08		přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech 			majetkových
60g)	Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.		ZK 160/06/08











              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:

-  Václava Veselého
-  Ing. Radomila Golda
-  Ing. Evu Valjentovou

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

-  Josefa Murča
-  Ing. Josefa Malého

hlasování


C) Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 60 a)		Partnerská smlouva k projektu „Historický Ostrov II“ mezi Karlovarským 						krajem a Městem Ostrov

bod č. 60 b)		Plán práce Výboru pro národnostní menšiny

bod č. 60 c)		Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 				infrastruktury na rok 2008 na předfinancování akcí spolufinancovaných Evropskou unií

bod č. 60 d) 		Změna názvu projektu a upřesnění celkových uznatelných nákladů pro projekt 				„Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea 					Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ (který řeší rekonstrukci budovy školy Baltazara 				Neumanna 1, Cheb)

bod č. 60 e)		Závazný příslib financování prostředků Technické pomoci na činnost Karlovarského 			kraje jako regionálního subjektu v rámci Operačního programu přeshraniční 					spolupráce Cíle 3 ČR – Bavorsko

bod č. 60 f)		Bezúplatné nabytí nemovitého a movitého majetku na silničních hraničních 					přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech 				majetkových

bod č. 60 g)		Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.	

hlasování

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.6.2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  95/06/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.6.2008

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


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 19.6.2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  96/06/08

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

  17. jednání dne 3. dubna 2008 	
  18. jednání dne 4. dubna 2008 (mimo řádný termín)
  19. jednání dne 11. dubna 2008 (mimo řádný termín)	
  20. jednání dne 17. dubna 2008 (mimo řádný termín)
  21. jednání dne 18. dubna 2008 (mimo řádný termín)
  22. jednání dne 24. dubna 2008
  23. jednání dne 30. dubna 2008 (mimo řádný termín)
  24. jednání dne 12. května 2008 (mimo řádný termín)
  25. jednání dne 15. května 2008
  26. jednání dne 19. května 2008 (mimo řádný termín)
  27. jednání dne 22. května 2008
  28. jednání dne 26. května 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  97/06/08

- 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  98/06/08

- bere na vědomí zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídají: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování

5. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů  obcí  Karlovarského kraje pro rok 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  99/06/08

- schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky SDH vybraných měst a obcí Karlovarského kraje v celkové výši 4 841 075,5 Kč dle přiložených rozpisů
 
Termín kontroly: 23.10.2008 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení

hlasování


6. Volba přísedící Krajského soudu v Plzni

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 100/06/08

- volí  paní Helenu Hejnovou přísedící Krajského soudu v Plzni  ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 zákona 
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů, a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích)

Termín kontroly: 18.9.2008

Zodpovídá: Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje

hlasování


7. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – schválení změn v grantových schématech GS 28, GS 29, GS 33, GS 78, GS 80

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 101/06/08

- schvaluje změny v grantových schématech GS 28, GS 29, GS 33, GS 78, GS 80 dle návrhu

Termín kontroly:  18.9.2008

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

hlasování

8. Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary - informace o pořízení 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 102/06/08

- bere na vědomí  Územní studii rozvoje a využitelnosti LETIŠTĚ KARLOVY VARY (VÝHLED DO ROKU 2025 – 2050) 

- ukládá odboru regionálního rozvoje vložit tuto studii, jako platný územně plánovací podklad, do evidence územně plánovací činnosti ČR - Ústavu územního rozvoje Brno 

Termín kontroly: 18.9.2008

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

hlasování


9. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 103/06/08

- schvaluje 
	Změnu dotované akce obce Citice 

	Původně schválen příspěvek na akci „Rekonstrukce chodníků u panelových domů“ ve výši 200 000,- Kč

	Nový návrh – příspěvek na akci „Výměna oken obytného domu čp. 177“ ve výši 
150 000,- Kč



	Změnu názvu dotované akce obce Šabina 

	Původní název „Výměna oken a dveří v obecní budově čp. 80 včetně vymalování“ 

	Nový název „Výměna oken, dveří a rekonstrukce ústředního topení v obecní budově čp. 80 včetně vymalování“


Termín kontroly:  23.10.2008 

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

hlasování

10. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh pravidel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 104/06/08

- schvaluje návrh pravidel dotačního programu „Projekt Partnerství pro budoucnost 3“

Termín kontroly: 23.10.2008

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

11. Strategie rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 105/06/08

- schvaluje Strategii rozvoje lidských zdrojů Karlovarského kraje 

Termín kontroly:  18.9.2008

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

hlasování

12. Návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci - Integrovaný projekt Dopravní terminály Karlovarského kraje - Dopravní terminál Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 106/06/08

- schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“ mezi Karlovarským krajem a městem Cheb ve znění dle návrhu smlouvy

- ukládá vedoucímu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, 
Mgr. Vladimíru Malému, a řediteli Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., Ing. Petrovi Uhříčkovi, zajistit provedení potřebných opatření ke splnění závazků Karlovarského kraje, které ze Smlouvy o partnerství a spolupráci uzavřené mezi Karlovarským krajem a městem Cheb vyplývají  

Termín kontroly: 23.10.2008 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 	         	         Karlovarského kraje
                   Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu
                     Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

hlasování

13. Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 107/06/08

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro město Teplá ve výši 1 000 000,- Kč, město Cheb ve výši 112 909,- Kč,  obec Královské Poříčí ve výši 200 000,- Kč, město Skalná ve výši  1 000 000,- Kč, město Ostrov ve výši 53 000,- Kč, město Ostrov ve výši 138 091,- Kč, město Nejdek ve výši 146 000,- Kč, obec Vysoká Pec ve výši 150 000,- Kč a obec Dolní Žandov ve výši  
200 000,- Kč

Termín kontroly: 18.9.2008

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

hlasování

14. Soutěž Vesnice roku 2008 - krajské kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 108/06/08

- bere na vědomí  informace o soutěži „Vesnice roku 2008“ v Karlovarském kraji 

- schvaluje poskytnutí finančních odměn oceněným obcím: 
- obec Lomnice - vítěz krajského kola  						  	50 000,- Kč
- obec Jenišov - diplom za vzorné vedení kroniky	             		  	20 000,- Kč
- obec Lomnice - diplom za vzorné vedení obecní knihovny 			  	20 000,- Kč
- obec Dolní Žandov – diplom za rozvíjení lidových tradic       		  	10 000,- Kč
- obec Horní Blatná – mimořádné ocenění za péči o kulturní dědictví 	  	10 000,- Kč
- obec Hájek - mimořádné ocenění – „Obec pro 21. století“                    	  	30 000,- Kč
- obec Nové Hamry – mimořádné ocenění „za rozvoj přeshraniční spolupráce“  	30 000,- Kč
   - obec Tuřany - objev roku 							  	30 000,- Kč

Termín kontroly: 18.9.2008

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

hlasování

15. Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 109/06/08

- schvaluje závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2007, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

- schvaluje výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2007 takto:

	Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5 )			 	4 420 598 249,79 Kč

Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8)			 	4 232 026 052,93 Kč
Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9)     			    	   188 572 196,86 Kč
	Zapojení financování výdajů  (tab. č. 1, řádek 10) 		    	   291 013 415,55 Kč

Finanční vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 6, řádek 12)	          482 321,90 Kč
	Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 36) 		              479 477 100,53 Kč

Z toho: 
	Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 37) 		    416 876 860,35 Kč

Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 80) 		      62 600 240,18 Kč
- schvaluje použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 416 876 860,35  Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 38 až 79

- schvaluje rozdělení volných finančních prostředků ve výši 62 600 240,18 Kč dle tabulky č. 1a

Termín kontroly: 23.10.2008 

Zodpovídá:  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

16. Informace o dotacích ve školství v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 110/06/08

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

17. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 111/06/08

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2008  až  101/2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

18. Rozpočtová změna

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 112/06/08

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č.  84/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 198.199,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro školu zřizovanou městem Karlovy Vary Základní školu Jana Amose Komenského, Kollárova 553/19, Karlovy Vary  na financování grantového projektu „Vytvoření e-learningového portálu, rozvoj klíčových kompetencí žáků“

Termín kontroly: 18.9.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru	

hlasování

19. Řešení problematiky dětských domovů na území Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 113/06/08

- bere na vědomí informaci o novém umístění příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary po uskutečnění prodeje současné budovy v Karlových Varech, Jarní 1235/6, dle důvodové zprávy 
Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

hlasování


20. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – objektu Císařských lázní č.p. 306 na pozemku st. parc. č. 902, vč. pozemku st. parc. č. 902 a pozemku p. parcela č. 903/02, katastrální území a obec Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 114/06/08

- schvaluje úplatné 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, formou kupní smlouvy mezi Městem Karlovy Vary, zastoupené primátorkou JUDr. Veronikou Vlkovou (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako kupující na straně druhé), za cenu dle znaleckého posudku. Za nemovitosti, tj. za objekt a pozemky, uhradí kupující částku 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 cena bude splacena tak, že část kupní ceny ve výši 1% z celkové odhadní ceny nemovitosti, tj. částka ve výši 1.550.000,- Kč, bude převedena na účet Města Karlovy Vary před podpisem kupní smlouvy a částka odpovídající 99% z odhadní ceny nemovitosti, tj. částka ve výši 153.450.000,- Kč bude buď proinvestována kupujícím do osmi let ode dne podpisu kupní smlouvy nebo bude převedena na účet Města Karlovy Vary v případě neproinvestování těchto finančních prostředků. Kupní smlouvou se zájemce zavazuje provést investice, tedy 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. Tato kupní cena bude uhrazena tak, že část kupní ceny odpovídající 1% z odhadní ceny movitých věcí, tj. ve výši 379.217,- Kč, bude převedena na účet Města Karlovy Vary před podpisem kupní smlouvy 
a částka odpovídající 99% odhadní ceny, tj. ve výši 37.542.483,- Kč, bude buď proinvestována kupujícím do osmi let ode dne podpisu kupní smlouvy nebo bude převedena na účet Města Karlovy Vary v případě neproinvestování těchto finančních prostředků. Kupní smlouvou se zájemce zavazuje provést investice, tedy kompletní opravy a technické zhodnocení převáděných movitých věcí ve lhůtě do osmi let od podpisu kupní smlouvy. Daň z převodu nemovitosti ve výši 4.650.000,- Kč se zavazuje kupující, tj. Karlovarský kraj, uhradit prodávajícímu, tj. Městu Karlovy Vary, na účet Města Karlovy Vary. Karlovarský kraj se zavazuje uhradit na účet Města Karlovy Vary tyto částky ve výši:     

1.550.000,- Kč (1% z celkové odhadní ceny nemovitosti)
   379.217,- Kč (1% z celkové odhadní ceny movitých věcí)
4.650.000,- Kč (daň z převodu nemovitosti)
celkem: 6.579.217,- Kč

- schvaluje text kupní smlouvy

Termín kontroly: 23.10.2008

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

hlasování


21. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 223/1 v k.ú. Tisová u Sokolova

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 115/06/08

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 223/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 173-6141/2007 z původní pozemkové parcely č. 223/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 223/4 o výměře 373 m2, č. 223/5 o výměře  69 m2, č. 223/6 o výměře 261 m2, č. 223/7 o výměře 270 m2, č.  223/8 o výměře 22 m2,  č. 223/9 o výměře 262 m2 a č. 223/10 o výměře 392 m2, vše v k.ú. Tisová u Sokolova a obci Březová, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Březová, se sídlem nám. Míru 230, PSČ 357 61 Březová, IČ 259250, zastoupené starostou města panem Miroslavem Boudou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Březová

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

Termín kontroly: 23.10.2008

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


22. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Kynšperk nad Ohří a Dolní Pochlovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 116/06/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1578/2 o výměře 100 m2, č. 1578/3 o výměře 148 m2, č. 1578/4 o výměře 95 m2, č. 1578/5 o výměře 241 m2, č. 1578/6 o výměře 1000 m2, vše v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří a pozemkové parcely č. 9/2 o výměře 220 m2, č. 9/3 o výměře 193 m2, č. 9/4 o výměře 177 m2, vše v k.ú. Dolní Pochlovice a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem J.A.Komenského 221, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454, zastoupeným starostou města panem René Bolvarim (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Kynšperk nad Ohří

- 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: 23.10.2008

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


23. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely včetně staveb silnic v  k.ú. Mariánské Lázně a Úšovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 117/06/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 158/1 a č. 1167/1 o celkové výměře 9543 m2 v k.ú. Mariánské Lázně a pozemkové parcely č. 1168/1 o výměře 4739 m2 v k.ú. Úšovice, vše včetně stavby silnice č. II/215 v km cca 1,000 – 2,500, součástí a příslušenství, pozemkové parcely č. 1165/2 o výměře 8058 m2 v k.ú. Mariánské Lázně včetně stavby silnice č. II/215 v km cca 2,500 – 3,000, součástí a příslušenství, pozemkové parcely č. 1165/1 o výměře 28025 m2 v k.ú. Úšovice včetně stavby silnice č. II/215 v km cca 3,000 – 5,100, součástí a příslušenství, pozemkové parcely č. 1175/3 o výměře 3834 m2 v k.ú. Mariánské Lázně a pozemkové parcely č. 1116/6 o výměře 731 m2 v k.ú. Úšovice včetně stavby silnice č. III/02110 v km cca 3,350 – 3,500, součástí a příslušenství, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných pozemků nebo jejich částí, staveb silnic, součástí a příslušenství mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné), a Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 00254061, zastoupeným starostou města panem Zdeňkem Králem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně. Přesné výměry částí parcel budou určeny po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby.

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

Termín kontroly: 23.10.2008

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


24. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje –  stavba silnice č. II/221 včetně pozemků a mostních objektů  v k.ú. Ostrov nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 118/06/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2530/1o výměře 5494 m2, č. 2530/2 o výměře 373 m2, č. 2530/3 o výměře 8 m2, č. 2530/4 o výměře 3 m2, č. 2532/1 o výměře 2214 m2, č. 2532/3 o výměře 41 m2, č. 2534/1 o výměře 2720 m2, č. 2896/4 o výměře 42 m2, č. 2896/5 o výměře  28 m2 a č. 2896/7 o výměře 
2 m2, vše včetně stavby silnice č. II/221, mostního objektu č. 221-031 a č. 221-032 v k.ú. Ostrov nad Ohří 
a obci Ostrov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov, IČ 00254843, zastoupeným starostou města panem 
Bc. Janem Burešem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov

- 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: 23.10.2008

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


25. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/21026 včetně pozemků, součástí a příslušenství  v k.ú. Dolní Rychnov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 119/06/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 130/1 o výměře 9745 m2, č. 130/2 o výměře 429 m2, 
č. 1057/2 o výměře 245 m2 a pozemkové parcely č. 158 označené ve zjednodušené evidenci jako PK 1351 
o výměře 11356 m2, vše včetně stavby silnice č. III/21026, součástí a příslušenství v k.ú. a obci Dolní Rychnov, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Dolní Rychnov, se sídlem Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov, IČ 00573132, zastoupenou starostkou obce paní Annou Klímovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Dolní Rychnov. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/21026 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

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

Termín kontroly: 23.10.2008

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

hlasování


26. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1984/1 v k.ú. Krásný Les

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 120/06/08

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1984/1 o výměře 424 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 241-6/2007 z původní pozemkové parcely č. 1984/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1984/3 v k.ú. a obci Krásný Les, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a panem Pavlem Palackým, trvale bytem Čestlická 1, PSČ 100 00 Praha 10 (jako kupující na straně druhé), za cenu 44,67 Kč/m2, tj. 18.940,- Kč + 2.412,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 21.352,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Palackého

- 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:  23.10.2008

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

hlasování


27. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 208/1 v k.ú. Vonšov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 121/06/08

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 208/1 o výměře 8 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 176-024/2008 z původní pozemkové parcely č. 208/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 208/2 v k.ú. Vonšov a obci Skalná, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností Czech – real CB, s.r.o., se sídlem  České Budějovice, Nádražní 159/21, PSČ 370 01, IČ 260 72 831, zastoupenou Ing. Josefem Kazdou, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), za cenu 200,- Kč/m2, tj. 1.600,- Kč + 1.976,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.576,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti Czech – real CB, 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: 23.10.2008

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

hlasování


28. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje a bezúplatné nabytí nemovitosti do majetku Karlovarského kraje – k.ú. Štědrá

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 122/06/08

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 734/27 o výměře 81 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 132-165/2007 z původní pozemkové parcely č. 734/27 a označena jako její díl „d“ v k.ú. a obci Štědrá, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Miloslavem Leštárem a Jaroslavou Leštárovou, trvale bytem Štědrá 12, PSČ 364 52 Žlutice (jako kupující na straně druhé), za cenu 74,32 Kč/m2, tj. 6.020,- Kč + 1.900,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 7.920,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Leštárových

- schvaluje bezúplatné nabytí části stavební parcely č. st. 18/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 132-165/2007 z původní stavební parcely č. st. 18/1 a označena jako její díl „a“ o výměře 0,44 m2  v k.ú. 
a obci Štědrá,  formou darovací smlouvy mezi manželi Miloslavem Leštárem a Jaroslavou Leštárovou, trvale bytem Štědrá 12, PSČ 364 52 Žlutice (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 předmětnou nemovitost z vlastnictví manželů Leštárových do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 23.10.2008

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


29. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 6768/2 v k.ú. Kraslice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 123/06/08

- schvaluje prodej částí pozemkové parcely č. 6768/2, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 1784-197/2007 z původní pozemkové parcely č. 6768/2 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 6768/11 o výměře 3 m2, pozemková parcela č. 6768/12 o výměře 2 m2 a stavební parcela č. 3273 o výměře 2 m2, vše v k.ú. a obci Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Oldřichem Lohrem a Markétou Lohrovou, trvale bytem  B. Smetany 1384/50, PSČ 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za cenu 71,42 Kč/m2, tj. 500,- Kč + 2.470,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 2.970,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Lohrových

- 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:  23.10.2008

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

hlasování


30. Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 124/06/08

- schvaluje směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. pozemková parcela č. 2499/6 
o výměře 23092 m2 a pozemková parcela č. 2503/11 o výměře 11045 m2 v k.ú. a obci Lázně Kynžvart, vše včetně stavby pozemní komunikace) s nemovitostmi ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., (tj. budova č.p. 8 na parcele č. st. 6, parcela č. st. 6 o výměře 344 m2, budova bez č.p./če na parcele č. st. 1005, parcela 
č. st. 1005 o výměře 39 m2, pozemková parcela č. 295 o výměře 254 m2, pozemková parcela č. 4558 
o výměře 81 m2, vše v k.ú. a obci Žlutice  a pozemková parcela č. 597/4 o výměře 2542 m2 v k.ú. Hranice 
u Aše a obci Hranice), formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako první směňující na straně jedné), a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, PSČ 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 (jako druhý směňující na straně druhé)

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

Termín kontroly:  23.10.2008

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

hlasování


31. Zrušení usnesení č. ZK 230/11/07 ze dne 8.11.2007 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Aš a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Aš do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 125/06/08

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. ZK 230/11/07 ze dne 8.11.2007 ve znění 

- Schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 3571/1 označených dle geometrického plánu č. 2680-122/05 jako díl „q2“ o výměře 32 m2, díl „n2“ o výměře 16 m2, díl „j2+m2+p2+s2“ o výměře 32 m2, díl „k2“ o výměře 40 m2, díl „i2“ o výměře 49 m2, díl „c3“ o výměře 53 m2, díl „y3“o výměře 30 m2, díl „e3+b3+w2“ o výměře 29 m2, díl „v“ o výměře 24 m2, díl „r“ o výměře 24 m2,  díl „f3“ o výměře 75 m2, díl „k“ o výměře 7 m2, díl „g“ o výměře 20 m2, díl „d“ o výměře 34 m2, díl „p+v2+u+x“ o výměře 156 m2, díl „f+b+ch+l+n“ o výměře 44 m2 a části nově označené jako pozemková parcela č. 3986 
o výměře 35 m2, částí pozemkové parcely č. 3571/7 označených dle stejného geometrického plánu jako díl „z1“ o výměře 6 m2, díl „y1“ o výměře 38 m2 a části pozemkové parcely č. 2137/5 označené jako díl „e2“ o výměře 3 m2, vše v k.ú. a obci Aš, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Aš.

       - Schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 3571/4 označených dle geometrického plánu 
č. 2680-122/05 jako díl „i1+h2“ o výměře 190 m2, díl „a3“ o výměře 38 m2, části pozemkové parcely 
č. 3571/15 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „i+m+o+t+a1“ o výměře 76 m2, části pozemkové parcely č. 3571/13 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „v1“ o výměře 64 m2  a části stavební parcely č. 382/3 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „u1“ o výměře 36 m2, vše v k.ú. a obci Aš,  formou darovací smlouvy mezi Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 
352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (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 Aš do vlastnictví Karlovarského kraje.

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

Termín kontroly: 23.10.2008

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

hlasování



32. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1492/4 v k.ú. Skalná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 126/06/08

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1492/4 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Skalná, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Českou republikou - Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako budoucí prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která bude stanovena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku ČR - Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- 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: 23.10.2008

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


33. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 4024/29 v k.ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 127/06/08

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 4024/29 o výměře cca 306 m2 v k.ú. Sokolov, formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 45274649 (jako budoucí prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která bude stanovena po geometrickém zaměření předmětné části pozemku, v souladu s předpisy 
o oceňování majetku na základě znaleckého posudku, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku společnosti ČEZ, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena do 4 měsíců od data nabytí právní moci Územního rozhodnutí pro stavbu „II/210 – Západní obchvat Sokolov - Svatava“.

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

Termín kontroly: 23.10.2008

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

hlasování


34. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně staveb, součástí 
a příslušenství v k.ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 128/06/08

- schvaluje úplatné nabytí objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 370/3 včetně stavební parcely 
č. 370/3 o výměře 80 m2, objektu garáže bez čp/če  na stavební parcele č. 371 včetně stavební parcely č. 371 o výměře 150 m2, objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 372 včetně stavební parcely č. 372 
o výměře 112 m2, objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 373 včetně stavební parcely č. 373 
o výměře 258 m2 a pozemkové parcely č. 370/1 o výměře 3696 m2, vše včetně vedlejších staveb, součástí 
a příslušenství v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi manželi Jiřím Lippertem a Martinou Lippertovou, trvale bytem nám. Budovatelů 1406, PSČ 356 01 Sokolov (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 5.270.410,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku manželů Lippertových do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po zrušení zástavního práva, exekučního příkazu k prodeji nemovitostí, nařízené exekuce a nařízeného předběžného opatření na dotčených nemovitostech.

- 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: 23.10.2008

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

hlasování


35. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje právnické osobě RES VITAE, občanské sdružení Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 129/06/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, 5 ks použitých počítačů s příslušenstvím, které jsou ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a právnickou osobou RES VITAE, občanské sdružení Karlovy Vary

- ukládá vedoucímu Majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje připravit darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a právnickou osobou RES VITAE, občanské sdružení Karlovy Vary

Termín kontroly: 18.9.2008

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

hlasování


36. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - st.p.č. 193, st.p.č. 194 a st.p.č. 195, vše k.ú. Hradiště u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 130/06/08

- schvaluje prodej st.p.č. 193 o výměře 570 m2, st.p.č. 194 o výměře 163  m2 a st.p.č. 195 o výměře 2318 m2, vše k. ú. Hradiště u Chebu, obec Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Školním statkem Cheb, se sídlem U Farmy 30/11, 350 02  Cheb, IČ 00076899 (jako prodávající na straně jedné) a panem Radkem Makarem, bytem Stará Ovčárna 46, 356 01 Sokolov (jako kupující na straně druhé), za cenu 520.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Radka Makara

- ukládá řediteli Školního statku Cheb realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  23.10.2008

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

hlasování


37. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova Dětského domova DUHA č.p. 4 na st. 38, vč. st.p.č. 38, p.p.č. 598/2, 598/7 a 648/2, vše v k.ú. Mezirolí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 131/06/08

- schvaluje záměr úplatného nabytí objektu č.p. 4 na st.p.č. 38, st.p.č. 38 o výměře 1196 m2, p.p.č. 598/2 
o výměře 73 m2, p.p.č. 598/7 o výměře 158 m2 a p.p.č. 648/2 o výměře 873 m2, vše v k.ú. Mezirolí, formou kupní smlouvy mezi manželi panem Josefem Dvořákem a paní Zuzanou Dvořákovou, oba trvale bytem Mezirolí 4, 362 25 Nová Role (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu dle znaleckého posudku (maximálně do výše 8 mil. Kč), a tím převést předmětné nemovitosti z majetku manželů Dvořákových do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 23.10.2008

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

hlasování


38. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 1235 na pozemku p.č. 665, 
vč. pozemků p.č. 665 a p.č. 664, vše v k.ú. Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 132/06/08

- schvaluje prodej objektu č.p. 1235 na pozemku p.č. 665, vč. pozemků p.č. 665 o výměře 912 m2 a p.č. 664 o výměře 2526 m2, vše v k.ú. Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Karlovy Vary, se sídlem Jarní 6, 360 01 Karlovy Vary, IČ 70 84 54 41 (jako prodávající na straně jedné) a společností BAU – STAV, společností s ručením omezeným, se sídlem Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, IČ 14 70 58 77 (jako kupující na straně druhé), za cenu 
36.500.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti BAU – STAV, společnosti s ručením omezeným. Kupující se zavazuje kromě kupní ceny uhradit prodávajícímu cenu za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 20.000,-- Kč, částku na daň z převodu nemovitostí ve výši 1.095.000,-- Kč a správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí ve výši 500,-- Kč. Kupující souhlasí s převzetím nemovitostí do tří měsíců po kolaudaci nového objektu pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary, nejpozději však do 31.12.2012.

- ukládá řediteli Dětského domova Karlovy Vary, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy 
a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  23.10.2008

Zodpovídá: Mgr. Jan Sekot, ředitel Dětského domova Karlovy Vary
hlasování


39. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 7 na st.p.č. 5/2, vč. st.p.č. 5/2 v k.ú. Dolní Dvory

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 133/06/08

- schvaluje prodej objektu č.p. 7 na stavební parcele č. 5/2, stavební parcelu č. 5/2 o výměře 1710 m2, včetně vedlejší stavby, venkovních úprav, porostů a pozemku, v k.ú. Dolní Dvory, obec Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a panem Josefem Štogrem, bytem Anglická 79/29, 351 01  Františkovy Lázně (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.300.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Josefa Štogra

- schvaluje uzavření kupní smlouvy s v pořadí druhým kupujícím v případě, že kupující p. Josef Štogr odstoupí od uzavření smlouvy

Termín kontroly:  23.10.2008

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

hlasování


40. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu 
pro rok 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 134/06/08

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům  (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu v roce 2008 dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 1 330 000,- Kč

- zplnomocňuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského k podpisu smluv 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2008

Termín kontroly:  23.10.2008 

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

hlasování


41. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2008 - I. a II. etapa

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 135/06/08

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2008 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. a II. etapy v celkové výši  5 885 000 ,00 Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
190 000,00 Kč
Bečov nad Teplou, barokní fara
Obnova fasádních omítek, odvodnění stavby, dokončení oprav klempířských 
Město Bečov nad Teplou
300 000,00 Kč
Bečov nad Teplou, radnice
Oprava šindelové střechy včetně nátěrů, oplechování komínů, oprava říms a fasády, odvodnění anglického dvorku 
Město Františkovy Lázně
170 700,00 Kč
Františkovy Lázně, dům v Národní ulici čp. 9
Oprava fasády a klempířských prvků
Obec Horní Blatná
200 000,00 Kč
Horní Blatná, kaple sv. Kříže
Restaurování vnitřních omítek – IV. etapa
Město Horní Slavkov
605 000,00 Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
Restaurování omítek
Město Jáchymov
785 000,00 Kč
Jáchymov, radnice
Oprava vnějšího pláště včetně restaurování historických omítek a reliéfních výzdob štítu 
Město Loket 
       200 000,00 Kč 
Loket, hrad
Nátěr a oprava šindelové střechy
Město Loket
255 000,00 Kč
Loket, hrad 
Oprava spárování opěrné zdi za II. bránou a věží 
Město Mariánské Lázně
200 000,00 Kč
Mariánské Lázně, městská knihovna
Sanace vlhkého obvodového zdiva
Město Ostrov
729 000,00 Kč

Ostrov, Palác princů
Obnova venkovního schodiště – restaurování kamenosochařských prvků
Město Ostrov
481 000,00 Kč
Ostrov, Palác princů
Obnova a statické zajištění venkovního schodiště 
Denisa a Petr Počepičtí
100 000,00 Kč
Loket, měšťanský dům Rooseveltova čp. 173
Zhotovení dřevěných oken a vysprávky omítek fasády
Římskokatolická farnost Františkovy Lázně
479 800,00 Kč
Františkovy Lázně – Horní Lomany, kostel sv. Jakuba
Restaurování malby na kartuši a klenbě presbytáře
Římskokatolická farnost Františkovy Lázně
389 500,00 Kč
Františkovy Lázně – Horní Lomany, kostel sv. Jakuba
Kompletní výmalba a oprava omítek interiéru kostela
Město Teplá
400 000,00 Kč
Teplá, sloup Nejsvětější Trojice
Restaurování sloupu – III. etapa
Město Valeč
200 000,00 Kč
Valeč, kostel Panny Marie Bolestné
Restaurování interiéru kostela
Město Žlutice
         200 000,00 Kč 
Žlutice, muzeum čp. 1
Oprava fasády, výměna výplní otvorů - dvorní část

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008

Termín kontroly: 23.10.2008

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

hlasování

42. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 136/06/08

- schvaluje 
	poskytnutí příspěvků obcím a jiným žadatelům uvedeným v příloze č. 2 (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2008 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 5 215 000,- Kč


	zplnomocnění náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského, k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008


Žadatel
Projekt
 Příspěvek 
Obec Dalovice
Dalovice, zámecký park - rekonstrukce parkové cesty
           40 000,00 Kč 
Město Krásno
Dolní Hluboká, kaple - oprava vnitřních omítek            a podlahy, odvodnění objektu a provedení parkových úprav okolí
         150 000,00 Kč 
Město Františkovy Lázně
Františkovy Lázně, meteorologický sloup - kompletní obnova
           65 000,00 Kč 
Jan Mokrý
Horní Blatná, Hamerská čp. 29 - zabezpečovací práce na odstranění havarijního stavu objektu
           60 000,00 Kč 
Pavel Palacký
Horní Hrad, hrad a zámek - záchranné zastřešení středové části pod věží, izolace a celková obnova vstupního objektu hradní brány, PD pro záchranné a stavební práce
         100 000,00 Kč 
Město Horní Slavkov
Horní Slavkov, Pluhův dům - postupná obnova objektu
         100 000,00 Kč 
Irena Loosová
Hřebeny, hrad Hartenberg - projektová dokumentace, realizační práce
         120 000,00 Kč 
Město Cheb
Cheb, Kostelní nám. 2/505 - výměna oken, oprava fasády
           50 000,00 Kč 
Město Chyše
Chyše, kašna - rekonstrukce kašny a její zprovoznění
         100 000,00 Kč 
Radek a Štěpánka Svobodovi
Jáchymov, nám. Republiky 293 - oprava čelní fasády, výměna oken, oprava historické pavlače
           80 000,00 Kč 
Michal Křenek
Jáchymov, tř. Dukelských hrdinů 334 - dům Carmen, výměna střešní krytiny, výkladních skříní
         120 000,00 Kč 
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
Javorná, zámek - záchranné práce na krovu               a výměna střešní krytiny
         225 000,00 Kč 
Město Karlovy Vary - zastoupené Lázeňskými lesy Karlovy Vary
Karlovy Vary, altán Rusalka - statické zajištění, očištění, oprava poškozených částí, oprava střechy, nové nátěry,
         150 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost Karlovy Vary - Stará Role
Karlovy Vary, kostel sv. Anny - rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny
         250 000,00 Kč 
Náboženská obec Církve čs. husitské
Karlovy Vary, kostel sv. Petra a Pavla - oprava kostela
         150 000,00 Kč 
Řeckokatolická farnost Karlovy Vary
Karlovy Vary, Ondřejská kaple - kompletní rekonstrukce
         120 000,00 Kč 
Město Karlovy Vary - zastoupené Lázeňskými lesy Karlovy Vary
Karlovy Vary, Ottův sloup - oprava a doplnění poškozených částí sloupu
           50 000,00 Kč 
Obec Krajková
Krajková, boží muka - celková oprava
         100 000,00 Kč 
Město Kraslice
Kraslice, Lipová č. p. 1091 - obnova fasády, restaurování kovářských prvků, klempířské prvky, dešťové svody
         130 000,00 Kč 
Město Krásno
Krásno, rozhledna - oprava kamenného zábradlí          a informačních tabulí
         100 000,00 Kč 
Město Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří, boží muka - obnova
           15 000,00 Kč 
Město Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří, socha Panny Marie - Immaculaty - osazení svatozáře
           20 000,00 Kč 
Ing. Zuzana Griněvová prof. Vladimír Griněv
Libá, hrad - archeologický průzkum, oprava kleneb, statické zajištění obvodové zdi
         220 000,00 Kč 
Denisa a Petr Počepičtí
Loket, Rooseveltova 173/1 - výměna oken                 a obnova fasády
         110 000,00 Kč 
Město Plesná
Lomnička, kostel Nejsvětějšího srdce Páně - oprava krovu a střešní krytiny
         120 000,00 Kč 
Město Mariánské Lázně
Mariánské Lázně, Königův symbolický hřbitov - obnova hřbitova
           80 000,00 Kč 
Obec Štědrá
Mostec, kaple sv. Antonína - oprava kaple
           90 000,00 Kč 
Obec Kyselka
Nová Kyselka č. p. 33 - oprava a rekonstrukce fasády
         120 000,00 Kč 
Město Františkovy Lázně
Ostroh, hrad Seeberg - oprava tesařských konstrukcí a omítek hrázděného zdiva
           60 000,00 Kč 
Město Františkovy Lázně
Ostroh, hrad Seeberg - oprava úžlabí šindel. střechy
           20 000,00 Kč 
Obec Poustka
Ostroh, kostel sv. Wolfganga - oprava krovů                 a střechy
         250 000,00 Kč 
Obec Poustka
Ostroh, kostel sv. Wolfganga - PD oprava                    a revitalizace
           90 000,00 Kč 
Obec Podhradí
Podhradí u Aše, zřícenina hradu Neuberg - zakonzervování zbytků zdí, úprava okolí, vykácení náletů
         120 000,00 Kč 
Obec Pomezí nad Ohří
Pomezí nad Ohří, kostel Jakuba Většího - vnitřní úpravy - omítky, podlaha, okna
         100 000,00 Kč 
Roman Dobrovolný
Popovice č. p. 14, zemědělská usedlost - celková oprava - fasáda
           50 000,00 Kč 
Miroslav Stejskal
Salajna č. p. 16 - oprava kolny
         160 000,00 Kč 
Zdeněk Herman
Salajna č. p. 9 - záchrana mlýna
         150 000,00 Kč 
Město Sokolov
Sokolov, kapucínský klášter - oprava sousoší              a prostoru ,,Gecemanské zahrady"
           20 000,00 Kč 
Tomáš Bílek
Starý Rybník, hrad - zamezení sesuvu půdy                 a kamení
         270 000,00 Kč 
Obec Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří, socha Panny Marie s Ježíškem - kompletní restaurátorské práce včetně výroby podstavce
           80 000,00 Kč 
Město Nejdek
Suchá u Nejdku, kaple - obnova kaple
         120 000,00 Kč 
Klášter premonstrátů Teplá
Teplá, kostel sv. Jiljí - provedení klempířských prací a odvodnění kostela
         180 000,00 Kč 
Město Teplá
Teplá, sloup Nejsvětější trojice - restaurování sloupu - III. etapa
         150 000,00 Kč 
Římskokatolická farnost v Bochově
Údrč, kostel sv. Linharta - oprava fasády
         120 000,00 Kč 
Město Skalná
Vonšov, kaplička Panny Marie - oprava
         150 000,00 Kč 
Obec Zádub - Závišín
Zádub - Závišín, kovárna - záchrana kulturní památky
           90 000,00 Kč 

Termín kontroly: 23.10.2008

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

hlasování


43. Souhlas Karlovarského kraje se záměrem revitalizace kláštera Teplá v rámci IOP a podpora zařazení revitalizace na seznam indikativních projektů MK ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 137/06/08

- souhlasí se záměrem revitalizace kláštera Teplá v rámci Integrovaného operačního programu

- souhlasí se zařazením revitalizace kláštera Teplá na seznam indikativních projektů Ministerstva kultury České republiky

Termín kontroly: 18.9.2008

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

hlasování


44. Mimořádný příspěvek na činnost Kotec o.s. na rok 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 138/06/08

- schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku pro Kotec o.s. na zajištění projektů „Terénní program Sokolovsko“ a „Terénní program Chebsko“ ve výši 150.000,- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit příslušné kroky k podepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu NNO

Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT  23.10.2008

Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


45. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 139/06/08

- schvaluje dodatek č. 7 ke zřizovací listině Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvkové organizace dle návrhu

- vydává dodatek č. 7 ke zřizovací listině Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, příspěvkové organizace dle návrhu

Termín kontroly: 18.9.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


46. Předprojektový záměr „Individuální projekt – Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 140/06/08

- schvaluje zařazení projektového záměru „Individuální projekt – Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ do Akčního plánu Program rozvoje Karlovarského kraje

Termín kontroly: 23.10.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


47. Návrh Dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 141/06/08

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajských zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 23.10.2008 

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 142/06/08

- schvaluje poskytnutí částky 1.216.188,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   23.10.2008

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

hlasování


49. Příspěvek na zhotovení Akustické studie pro hluk z dopravy v Kraslicích 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 143/06/08

- schvaluje příspěvek ve výši 150.000,- Kč na zhotovení Akustické studie pro hluk z dopravy v Kraslicích

Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT  23.10.2008

Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Ing. Eliška Vršecká, Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

hlasování


50. Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže 
na rok 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 144/06/08

- schvaluje  poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 294.600,- Kč na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2008 příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi dle přílohy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 18.9.2008 

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

hlasování

51. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 145/06/08

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, zřizované městem Chodov ve výši 135.000,- Kč na úhradu výdajů souvisejících s pořádáním „II. festivalu tvorby žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje“

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu 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


52. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Kotec

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 146/06/08

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje občanskému sdružení Kotec o.s., se sídlem Boženy Němcové 453/5, Mariánské Lázně, ve výši 150.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících s realizací programů v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v základních a středních školách v Karlovarském kraji

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu 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


53. Schválení finančního krytí projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 147/06/08

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 byla příspěvková organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- schvaluje celkové výdaje projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ ve výši 69.983.323,- Kč uvedenými v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdajů, tj. 5.248.749,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v této výši dle návrhu

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ ve výši celkových nákladů 69.983.323,- Kč z prostředků kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky na předfinancování projektu ve výši 64.734.574,- Kč dle návrhu

Termín kontroly: 23.10.2008

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace


54. Schválení finančního krytí projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ a podání žádosti 
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 148/06/08

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 byla příspěvková organizace Střední průmyslová škola Ostrov

- schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- schvaluje zvýšení celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov “ z původních 330.000.000,- Kč na 407.611.727,- Kč, tj. o + 77.611.727,- Kč uvedenými v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, přičemž částka ve výši 11.691.727,- Kč na zpracování projektové dokumentace byla poskytnuta formou investičního příspěvku v roce 2007 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdajů, tj. 30.570.880,- Kč 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ ve výši celkových nákladů 407.611.727,- Kč z prostředků kraje 

Termín kontroly: 18.9.2008

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace


55. Schválení finančního krytí projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 
a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 149/06/08

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- schvaluje zvýšení celkových předpokládaných výdajů projektu „Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ z původních 300.000.000,- Kč na 313.355.252,- Kč, tj. o + 13.355.252,- Kč, uvedených v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, přičemž částka ve výši 10.355.252,- Kč na zpracování projektové dokumentace byla poskytnuta formou investičního příspěvku v roce 2007 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdajů, 
tj. 23.501.644,- Kč 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve výši celkových nákladů 313.355.252,- Kč z prostředků kraje 
Termín kontroly: 18.9.2008

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace

hlasování


56. Sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří a Střední škola živnostenská Sokolov 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 150/06/08

- schvaluje sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří a Střední škola živnostenská Sokolov s účinností od 1. července 2008 s tím, že
	příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov se od tohoto data stává nástupnickou organizací

příspěvková organizace Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří dnem 30. června 2008 sloučením zaniká

- vydává rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací Střední odborná škola Kynšperk nad Ohří 
a Střední škola živnostenská Sokolov dle návrhu 

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

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

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací k podpisu hejtmanovi, realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení a zabezpečit další potřebné úkony související se sloučením příspěvkových organizací 

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

Termín kontroly: 18.9.2008

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

hlasování


57. Zrušení domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 151/06/08

- schvaluje zrušení domova mládeže, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium a střední odborná škola Aš, dnem 31. srpna 2008 a tomu odpovídající změnu zřizovací listiny 

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle návrhu

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat veškeré úkony v ekonomické oblasti související se zrušením domova mládeže

- ukládá odboru majetkoprávnímu krajského úřadu realizovat veškeré úkony v majetkoprávní oblasti související se zrušením domova mládeže

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek ke zřizovací listině k podpisu hejtmanovi a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení  

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

Termín kontroly: 18.9.2008

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

hlasování


58. Zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy 	Vary 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 152/06/08

- schvaluje zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary,  dnem 
31. srpna 2008 a tomu odpovídající změnu zřizovací listiny

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle návrhu 

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat veškeré úkony v ekonomické oblasti související se zrušením školní jídelny

- ukládá odboru majetkoprávnímu krajského úřadu realizovat veškeré úkony v majetkoprávní oblasti související se zrušením školní jídelny

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek ke zřizovací listině k podpisu hejtmanovi a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení  

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

Termín kontroly: 18.9.2008

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

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 153/06/08

- bere na vědomí informace Mgr. Jiřího Fojtíka, předsedy představenstva Karlovarské krajské 
nemocnice a.s.

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

hlasování


60 a)	Partnerská smlouva k projektu „Historický Ostrov II“ mezi Karlovarským krajem a Městem Ostrov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 154/06/08

- schvaluje partnerskou smlouvou k projektu „Historický Ostrov II“ mezi Karlovarským krajem a Městem Ostrov 

Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT  18.9.2008 

Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

hlasování


60 b) Plán práce Výboru pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 155/06/08

- schvaluje plán práce Výboru pro národnostní menšiny			 

Zodpovídá: Ing. Jiří Červenka, předseda Výboru pro národnostní menšiny

hlasování

60 c) Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 na předfinancování akcí spolufinancovaných Evropskou unií

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 156/06/08

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 na předfinancování následujících akcí spolufinancovaných Evropskou unií: 
	II/209 Rekonstrukce silnice – průtah Nové Sedlo

II/210 Rekonstrukce silnice – průtah Kraslice
II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš
II/222 Rekonstrukce silnice Stará Chodovská – Chodov
II/606 Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 Cheb – Vinice
III/1987 Rekonstrukce mostu ev. č. 1987-1 Stráž nad Ohří
III/2124 Rekonstrukce mostu ev. č. 2124-5 Černý Mlýn
III/19824 Rekonstrukce mostu ev. č. 19824-6 Bečov 
III/21042 Rekonstrukce mostů ev. č. 21042-7, 21042-8 a 21042-9 Oloví
II/221 Rekonstrukce silnice Hroznětín - Merklín

- schvaluje přijetí ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci následujících akcí spolufinancovaných Evropskou unií:
	II/209 Rekonstrukce silnice – průtah Nové Sedlo

II/210 Rekonstrukce silnice – průtah Kraslice
II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš
II/222 Rekonstrukce silnice Stará Chodovská – Chodov
II/606 Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 Cheb – Vinice
III/1987 Rekonstrukce mostu ev. č. 1987-1 Stráž nad Ohří
III/2124 Rekonstrukce mostu ev. č. 2124-5 Černý Mlýn
III/19824 Rekonstrukce mostu ev. č. 19824-6 Bečov 
III/21042 Rekonstrukce mostů ev. č. 21042-7, 21042-8 a 21042-9 Oloví
II/221 Rekonstrukce silnice Hroznětín - Merklín

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 na předfinancování akcí spolufinancovaných Evropskou unií

Termín kontroly: 18.9.2008

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

hlasování


60 d) 	Změna názvu projektu a upřesnění celkových uznatelných nákladů pro projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ (který řeší rekonstrukci budovy školy Baltazara Neumanna 1, Cheb)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 157/06/08

- schvaluje
změnu názvu projektu z „Rekonstrukce školy, Baltazara Neumanna 1, Cheb na muzejní depozitář“ na „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ 
podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ (který řeší rekonstrukci budovy školy Baltazara Neumanna 1, Cheb) o celkových nákladech 31 208 920,- Kč
c)  	zajištění předfinancování projektu ve výši 31 208 920,- Kč a zajištění spolufinancování 	projektu ze strany Karlovarského kraje ve výši 2 340 669,- Kč (7,5 % celkových 	způsobilých výdajů). 
d)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“ (který řeší rekonstrukci budovy školy Baltazara Neumanna 1, Cheb)
e)	znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o půjčce a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování a spolufinancování projektu v rámci ROP NUTS II Severozápad, které budou uzavřeny mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje, p.o.

Termín kontroly: leden 2009

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

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 158/06/08

- souhlasí s využitím prostředků Technické pomoci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Bavorsko v celkové výši 130 000 Euro na činnost Karlovarského kraje jako regionálního subjektu

- schvaluje závazný příslib financování prostředků Technické pomoci v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR – Bavorsko v celkové výši 130 000 Euro a podílu vlastního spolufinancování ve výši 13 000 Euro, tj. 10% 

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

hlasování


60 f) Bezúplatné nabytí nemovitého a movitého majetku na silničních hraničních přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 159/06/08

- schvaluje bezúplatné nabytí souboru movitého a nemovitého majetku hraničního přechodu Aš dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle přílohy č. 1

- schvaluje bezúplatné nabytí celého souboru movitého a nemovitého majetku hraničního přechodu Aš dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle přílohy č. 2 v případě, že město Aš nepožádá o zbývající část majetku hraničního přechodu Aš

Termín kontroly: 23.10.2008

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

hlasování


60 g) Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.	

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 160/06/08

- schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. o částku 30.000.000,-- Kč

- schvaluje peněžitý vklad Karlovarského kraje jako jediného akcionáře ve výši 30.000.000,-- Kč do obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

- ukládá představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti Karlovarské krajské nemocnice a.s. do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni 

Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT  23.10.2008

Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  představenstvo společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
                   
hlasování


