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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 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 18.9.2008 v době od 9:10 do 14:50 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 43 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………   	Ing. Valjentová, Ing. Mutinský
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 18.9.2008		ZK  161/09/08
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 18.9.2008				ZK  162/09/08
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  163/09/08
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje:					
	a) Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje					ZK  164/09/08
	b) Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje					ZK  165/09/08
	c) Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva 		ZK  166/09/08
	    Karlovarského kraje				
	d) Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje			ZK  167/09/08
	e) Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského 	ZK  168/09/08
	    kraje 					
	f) Výbor pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Karlovarského kraje		ZK  169/09/08
5.	Návrh na udělení dotace pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně 		ZK  170/09/08
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
odboru regionálního rozvoje pro Obec Andělskou Horu - NATURA 2000
  6. 	Návrh na udělení dotace pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně 		ZK  171/09/08
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, 
odboru regionálního rozvoje pro Město Toužim - SEA
7.	Územní studie Střela – informace								ZK  172/09/08
8.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb 		ZK  173/09/08
na realizaci projektu „Cyklostezka  Cheb - Waldsassen II. etapa“, s využitím 
Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 
2007 - 2013
9.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek 	ZK  174/09/08
v roce 2008
10.	Pravidla na „Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském 	ZK  175/09/08
kraji“
11.	Aktualizace Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu 	ZK  176/09/08
rozvoje Karlovarského kraje
12.	Projekt Partnerství pro budoucnost 1 – závěrečná zpráva					ZK  177/09/08
13.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh změny pravidel				ZK  178/09/08
14.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh rozdělení příspěvků			ZK  179/09/08
15.	Návrh na poskytnutí příspěvků v rámci projektu Vodácká Ohře				ZK  180/09/08
16.	Program obnovy venkova 2008 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo			ZK  181/09/08
17.	Změny v realizovaných akcích								ZK  182/09/08
-        Program obnovy venkova 2008
-        Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2008
18.	Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ - schválení finančního krytí, schválení 		ZK  183/09/08
Smlouvy o partnerství a spolupráci
19.	Smlouva o úvěru č. 1796/04/LCD uzavřená mezi příspěvkovou organizací Krajská 	ZK  184/09/08
správa a údržba silnic Karlovarského kraje a Českou spořitelnou, a. s. – dodatek č. 3 
– prodloužení termínu splatnosti
20.	Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury 	ZK  185/09/08
silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ v rámci Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad
21.	Přijetí dotace na realizaci projektu „II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš, 		ZK  186/09/08
4. a 5. etapa“ v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA
22.	Rozpočtové změny										ZK  187/09/08
23.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008				ZK  188/09/08
24.	Informace o dotacích ve školství v roce 2008						ZK  189/09/08
25.	Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – dotace 	ZK  190/09/08
z rozpočtu Karlovarského kraje
26.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na stavbu rozhledny 		ZK  191/09/08
Městu Loket
27.	Bezúplatné nabytí nemovitého a movitého majetku na silničních hraničních 		ZK  192/09/08
přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových
28.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK  193/09/08
parcely č. 2533/99 v k.ú. Horní Slavkov
29.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	ZK  194/09/08
parcely v k.ú. Dolní Nivy, Boučí, Horní Nivy, Hraničná a Radvanov
30.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Abertamy	ZK  195/09/08
31.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské krajské 	ZK  196/09/08
nemocnici a.s.
32.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje  – části pozemkové 	ZK  197/09/08
parcely č. 984/1 v  k.ú. Mezirolí
33.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby 		ZK  198/09/08
silnice č. II/209 včetně pozemků, mostu ev. č. 209-010a, všech součástí  
a příslušenství v k.ú. Loket
34.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 494 	ZK  199/09/08
na st.p.č. 244/2, vč. st.p.č. 244/2 a st.p.č. 244/1, vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří 
a bytové jednotky č. 1317/16 v k.ú. Cheb
35.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely 	ZK  200/09/08
v k.ú. Stanovice a Dražov
36.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely 	ZK  201/09/08
v k.ú. Německý Chloumek, Nové Kounice a Rybničná
37.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely 	ZK  202/09/08
v k.ú. Cheb,  stavba „Pivovarská I.“
38.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela 	ZK  203/09/08
č. 328 v k.ú. Klášter Teplá
39.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku ŘSD ČR 	ZK  204/09/08
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku ŘSD ČR do majetku Karlovarského kraje
40.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK  205/09/08
parcely č. 1185 včetně části stavby silnice č. II/221, součástí a příslušenství v k.ú. 
Potůčky
41.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely č. 742 		ZK  206/09/08
se stavbou garáže bez čp/če v k.ú. Abertamy
42.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemkové parcely  č. 251/9,  	ZK  207/09/08
č. 251/10, č. 251/12 a č. 251/13 v k.ú. Bukovany u Sokolova
43.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely 		ZK  208/09/08
č. 301/27 v k.ú. Boží Dar
44.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., 	ZK  209/09/08
a úplatné nabytí nemovitosti v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského 
kraje
45.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové parcely 		ZK  210/09/08
č. 1079/1 v k.ú. Salajna
46.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK  211/09/08
č. 579/2 v k.ú. Teplička
47.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela  č. 17/2 	ZK  212/09/08
v k.ú. Čistá u Svatavy
48.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytový dům č.p. 265 včetně 	ZK  213/09/08
stavební parcely č. 471 v k.ú. Abertamy
49.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela  č. 276/1 	ZK  214/09/08
v k.ú. Citice
50.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK  215/09/08
parcely č. 332/23 v k.ú. Citice
51.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova Dětského 	ZK  216/09/08
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
52.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK  217/09/08
parcely č. 224/63, vč. příslušenství stavebních objektů, v k.ú. Ostrov nad Ohří
53.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 		ZK  218/09/08
parcela  č. 17/3 v k.ú. Čistá u Svatavy
54.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK  219/09/08
parcely č. 1215 v k.ú. Kyselka
55.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK  220/09/08
parcely č. 72/2 v k.ú. Merklín u Karlových Var a část pozemkové parcely č. 151 
v k.ú. Pstruží u Merklína
56.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části parcely 		ZK  221/09/08
č. st. 9 a pozemkové parcely č. 123/19 v k.ú. Dolní Dvory
57.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 		ZK  222/09/08
parcela č. 62/3 v k.ú. Merklín u Karlových Var
58.	Schválení podmínek bezúplatného převodu nemovitosti a movitých věcí – hraniční 	ZK  223/09/08
přechod Aš
59.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		ZK  224/09/08
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
60.	Převod středověkého dolu Jeroným do majetku Karlovarského kraje			ZK  225/09/08
61.	Zřizovací listina příspěvkové organizace Císařské lázně					ZK  226/09/08
62.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, 	ZK  227/09/08
evid. číslo smlouvy D 817/2008 - změna využití dotace
63.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK  228/09/08
rezervací a městských památkových zón 2008 - žádost Města Ostrov o dočerpání 
	finančních prostředků v rámci stanovené kvóty
64.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK  229/09/08
rezervací a městských památkových zón 2008 – žádost Města Horní Slavkov 
o změnu čerpání finančních prostředků v rámci stanovené kvóty
65.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK  230/09/08
rezervací a městských památkových zón 2008 - III. etapa
66.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 	ZK  231/09/08
a památkově hodnotných objektů v roce 2008 – zámek Hazlov
67.	Doplnění a změna usnesení č. ZK 84/04/08 – Projekt „Cizojazyčná forma 		ZK  232/09/08
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
68.	Převod činnosti sociální služby intervenční centra z organizace Sociální služby, 	ZK  233/09/08
příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.
69.	Převod činnosti sociální služby domy na půl cesty z organizace Sociální služby, 	ZK  234/09/08
příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.
70.	Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvkové organizaci		ZK  235/09/08
71.	Projekt „Euroklíč“										ZK  236/09/08
72.	Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 – 2011		ZK  237/09/08
73.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2009			ZK  238/09/08
74.	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 		ZK  239/09/08
2009 - 2013
75.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje odboru zdravotnictví 		ZK  240/09/08
Horské službě ČR, o.p.s., oblast Krušné hory
76.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK  241/09/08
77.	Poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu pro zlepšení kvality vody 		ZK  242/09/08
v Novorolském rybníku
78.	Problematika živin a sinic ve vodní nádrži Skalka						ZK  243/09/08
79.	Změna č. 10 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje			ZK  244/09/08
80.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov	ZK  245/09/08
81.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci „Záchranný 		ZK  246/09/08
kruh“, o.s.
82.	Schválení finančního krytí projektu „Solární škola – regionální výukové středisko 	ZK  247/09/08
OZE“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013
83.	Schválení finančního krytí projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské 	ZK  248/09/08
Sokolov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí
84.	Informace předsedy představenstva o plnění usnesení valných hromad od 15.2.2008 	ZK  249/09/08
 a předsedy dozorčí rady o kontrole plnění usnesení valných hromad Karlovarské 
	 krajské nemocnice a.s. od 15.2.2008 a informace o auditu u společnosti Karlovarská 
 krajská nemocnice a.s.
85.	a) Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2008  	ZK  250/09/08
    a příspěvky školám a obcím k podpoře třídění odpadů
	b) Souhlas s provedením odstranění bývalých armádních objektů bez č.p. v majetku 	ZK  251/09/08
	  ČR - Ministerstva vnitra ČR, umístěných na pozemcích určených pro výstavbu 
		  Krajského policejního ředitelství z rozpočtu Karlovarského kraje
	








               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:

- Ing. Karla Jakobce
- p. Josefa Murča
- Ing. Václava Hanzla
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. 85a) 	- Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2008  a příspěvky školám a obcím k podpoře třídění odpadů
bod č. 85b) 	- Souhlas s provedením odstranění bývalých armádních objektů bez č.p. v majetku 
ČR - Ministerstva vnitra ČR, umístěných na pozemcích určených pro výstavbu Krajského policejního ředitelství z rozpočtu Karlovarského kraje

hlasování

Rozšíření:
bodu č. 84) 	- o informaci o auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 18.9.2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  161/09/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 18.9.2008

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


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 18.9.2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  162/09/08

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

 			       29. jednání dne 2. června 2008 (mimo řádný termín)
  30. jednání dne 5. června 2008 
  31. jednání dne 9. června 2008 (mimo řádný termín)	
  32. jednání dne 12. června 2008 
  33. jednání dne 16. června 2008 (mimo řádný termín)	
  34. jednání dne 18. června 2008 (mimo řádný termín)	
  35. jednání dne 23. června 2008 (mimo řádný termín)
  36. jednání dne 1. července 2008 (mimo řádný termín)
  37. jednání dne 7. července 2008 (mimo řádný termín)	
  38. jednání dne 10. července 2008
  39. jednání dne 14. července 2008 (mimo řádný termín)
  40. jednání dne 24. července 2008
  41. jednání dne 7. srpna 2008 
  42. jednání dne 11. srpna 2008 (mimo řádný termín)
  43. jednání dne 20. srpna 2008 (mimo řádný termín)
  44. jednání dne 22. srpna 2008 (mimo řádný termín)
  45. jednání dne 26. srpna 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  163/09/08

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

hlasování


4.  Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje:
a) Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  164/09/08

- bere na vědomí usnesení z 30. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10.9.2008

Zodpovídá: René Bolvari, předseda finančního výboru


b) Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  165/09/08

- bere na vědomí usnesení z 24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 53/09/08 až 58/09/08 ze dne 2.9.2008

- ukládá Radě Karlovarského kraje předložit členům dozorčí rady a představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s. a členům Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje Závěrečnou zprávu 
o šetření provedeném v Karlovarského krajské nemocnici a.s. tak, aby jim byla k dispozici k posouzení

Zodpovídá: RNDr. Jaroslav Růžička, předseda kontrolního výboru


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  166/09/08

- bere na vědomí zápis z 4., 5. a 6. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 27.5.2008, 17.6.2008 a 26.8.2008

Zodpovídá: Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje


d) Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  167/09/08

- bere na vědomí usnesení z 39. a 40. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 2.6.2008 a 7.7.2008

Zodpovídá: Mgr. Luděk Sequens, předseda výboru pro regionální rozvoj


e) Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  168/09/08

- bere na vědomí usnesení ze 4. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 1/4/08 – 8/4/08 ze dne 28.8.2008

Zodpovídá: Ing. Karel Jakobec, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost


f) Výbor pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  169/09/08

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 9.9.2008

Zodpovídá: Ing. Václav Hanzl, předseda výboru pro zdravotnictví a sociální věci
hlasování


5. Návrh na udělení dotace pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti 
obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje pro Obec Andělskou Horu - NATURA 2000

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  170/09/08

- schvaluje poskytnutí dotace Obci Andělská Hora ve výši 20.000,-- Kč na zpracování hodnocení vlivu Změny č. 1 ÚPN SÚ Andělská Hora na soustavu NATURA 2000 v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje v roce 2008 

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


6. Návrh na udělení dotace pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro Město 
Toužim - SEA

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  171/09/08

- schvaluje poskytnutí dotace Městu Toužim ve výši 37.600,- Kč na zpracování posouzení vlivu Územního plánu Toužim na životní prostředí – SEA, v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje v roce 2008 

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


7. Územní studie Střela - informace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  172/09/08

- bere na vědomí informaci o územně plánovacím podkladu „Územní studie Střela“

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


8. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb na realizaci projektu „Cyklostezka  Cheb - Waldsassen II. etapa“, s využitím Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  173/09/08

- souhlasí se záměrem spolupráce Karlovarského kraje s městem Cheb při realizaci projektu Cyklostezka Cheb – Waldsassen II. etapa s odhadovanými celkovými náklady ve výši 16 361 000,-- Kč  připravovaného k realizaci a financování v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 a s poskytnutím finančního příspěvku ve výši maximálně 1 636 100,-- Kč, což představuje 10 % z celkových uznatelných nákladů 

Termín kontroly: leden 2009

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


9. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  174/09/08

- souhlasí s poskytnutím příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras v Karlovarském kraji ve výši 125 000,-- Kč 

Termín kontroly: leden 2009

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


10. Pravidla na „Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  175/09/08

- schvaluje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Podporu budování a údržbu lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: leden 2009

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


11. Aktualizace Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  176/09/08

- schvaluje aktualizaci Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje s připomínkami uvedenými v zápise

Termín kontroly: leden 2009

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


12. Projekt Partnerství pro budoucnost 1 – závěrečná zpráva

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  177/09/08

- schvaluje závěrečnou zprávu o realizaci a vyúčtování projektu Partnerství pro budoucnost 1 a celkové náklady projektu  ve výši 26 638 118,30 Kč a náklady Karlovarského kraje ve výši 3 716 737,83 Kč

Zodpovídá: 	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 			kraje, p.o.
hlasování


13. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh změny pravidel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  178/09/08

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

Termín kontroly: prosinec 2008

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


14. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh rozdělení příspěvků

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  179/09/08

- schvaluje předložený návrh rozdělení příspěvků v rámci Projektu Partnerství pro budoucnost 3

Termín kontroly: prosinec 2008

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


15. Návrh na poskytnutí příspěvků v rámci projektu Vodácká Ohře

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  180/09/08

- schvaluje návrh na poskytnutí příspěvku 500 000,- Kč městu Kynšperk nad Ohří na realizaci projektu „Vodácká propust s přístavištěm – Kynšperk nad Ohří“

- schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu „Vodácká propust s přístavištěm – Kynšperk nad Ohří“

- schvaluje návrh na poskytnutí příspěvku 2 000 000,- Kč Povodí Ohře, s. p. na realizaci projektu „Rekonstrukce jezu Tuhnice“

- schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu „Rekonstrukce jezu Tuhnice“

Termín kontroly: prosinec 2008

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


16. Program obnovy venkova 2008 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  181/09/08

- schvaluje předložený návrh přerozdělení příspěvků v rámci II. kola Programu obnovy venkova pro rok 2008 

Termín kontroly: prosinec 2008

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


17. Změny v realizovaných akcích
-   Program obnovy venkova 2008
-   Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  182/09/08

- schvaluje 

	změnu parametrů akce obce Bukovany, na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D 510/2008

změnu charakteru akce obce Okrouhlá,  na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnovy venkova, a to příspěvku investičního na příspěvek neinvestiční a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí příspěvku č. D 440/2008
změnu názvu a parametrů akce obce Citice, na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnova venkova a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D 832/2008
změnu charakteru poskytnutého příspěvku obci Královské Poříčí v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“, a to příspěvku neinvestičního 
na příspěvek investiční a návrh dodatku č. 1 smlouvy o  poskytnutí příspěvku, evidenční číslo smlouvy D 755/2008

Termín kontroly: prosinec 2008

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


18. Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ - schválení finančního krytí, schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  183/09/08

- souhlasí, aby žadatelem o finanční podporu pro projekt „Dopravní terminál Sokolov“ v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad byl Karlovarský kraj

- souhlasí s předložením žádosti o finanční podporu do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 - 2013 na akci „Dopravní terminál Sokolov“

- schvaluje přípravu a podání žádosti o financování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ do ROP NUTS II Severozápad

- schvaluje návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi Karlovarským krajem a Městem Sokolov 
pro projekt „Dopravní terminál Sokolov“

- schvaluje předpokládanou výši způsobilých výdajů na projekt „Dopravní terminál Sokolov“ ve výši 
110 mil. Kč

- schvaluje 	závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ 
ve výši 95 % celkových předpokládaných způsobilých nákladů z prostředků kraje a ve výši 5 % celkových předpokládaných způsobilých nákladů z prostředků Města Sokolov

- schvaluje 	závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ 
ve výši 2,5 % způsobilých výdajů a ve výši 5 % způsobilých výdajů z prostředků Města Sokolov

- ukládá ekonomickému odboru zajistit finanční prostředky na předfinancování a spolufinancování projektu ve schválené výši

Termín kontroly: červen 2009

Zodpovídá:  Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 			kraje, p.o.
		Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
hlasování


19. Smlouva o úvěru č. 1796/04/LCD uzavřená mezi příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a Českou spořitelnou, a. s. – dodatek č. 3 – prodloužení termínu splatnosti

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  184/09/08

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 1796/04/LCD uzavřené dne 20.12.2004 mezi příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, kterým bude prodloužen termín splatnosti úvěru do 30.6.2011 
a pověřuje ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje jeho podpisem

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů  mezi ručitelem a bankou 
č. RD/1794/04/LCD uzavřené dne 16.2.2005 mezi Karlovarským krajem a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, která se týká zajištění pohledávek vyplývajících ze Smlouvy o úvěru 
č. 1796/04/LCD uzavřené dne 20.12.2004 mezi příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, jehož předmětem 
je prodloužení termínu splatnosti úvěru do 30.6.2011 a pověřuje hejtmana Karlovarského kraje jeho podpisem

Termín kontroly: leden 2009

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


20. Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic 
II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  185/09/08

- schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 362.296.790,82 Kč z prostředků rozpočtu Regionální rady, z toho 332.921.375,35 Kč z prostředků Strukturálních fondů EU, přičemž celkové výdaje projektu činí cca 400 mil. Kč, tj. podíl Karlovarského kraje činí cca 37,7 mil. Kč, na realizaci projektu: „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad, který zahrnuje tyto stavby:

III/21036 Rekonstrukce silnice – opěrné zdi Oloví – Boučí,
II/221 Rekonstrukce silnice Hroznětín – Merklín,
II/222  Výstavba kruhové křižovatky Chodov,
II/213 Rekonstrukce silnice – průtah Skalná,
Rekonstrukce mostu ev. č. 2124 – 5 Černý Mlýn,
II/222 Rekonstrukce silnice – průtah Chodov,
Rekonstrukce mostu ev. č. 606 – 073 Cheb,
Rekonstrukce mostů ev. č. 21042 – 7, 21042 – 8, 21042 – 9 Oloví,
Rekonstrukce mostu ev. č. 19824 – 6 Bečov,
II/210 Rekonstrukce silnice – průtah Kraslice,
II/209 Rekonstrukce silnice – průtah Nové Sedlo – Chranišov,
Rekonstrukce mostu ev. č. 1987-1 Stráž nad Ohří,
Rekonstrukce mostu ev. č. 21043-1 Dolní Rotava,
Rekonstrukce mostů ev. č. 218-014a a 218-014b Nancy,

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje podpisem této Smlouvy o poskytnutí dotace

Termín kontroly: leden 2009

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


21. Přijetí dotace na realizaci projektu „II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš, 4. a 5. etapa“ v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  186/09/08

- schvaluje přijetí dotace na projekt „II/217 Rekonstrukce silnice – průtah Aš, 4. a 5. etapa“ v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ve výši cca 22 mil. Kč z prostředků Strukturálních fondů EU a cca 1,5 mil. Kč z prostředků státního rozpočtu, přičemž cena díla je 35.127.309,- Kč, z čehož 4.737.455,- Kč hradí Město Aš, tj. podíl Karlovarského kraje činí cca 6,9 mil. Kč

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje učiněním veškerých kroků potřebných k získání dotace

Termín kontroly: leden 2009

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


22. Rozpočtové změny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  187/09/08

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 196/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 94.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro školu zřizovanou Městem Karlovy Vary Základní školu jazyků Karlovy Vary, Libušina 1032 na financování  projektu „INTEGRA 2008 – INTEGRACE 2008 Výuka českého jazyka jako cizího jazyka – jazykové vzdělávání cizinců – dětí 
i dospělých jako prostředek k nabytí kompetencí, zejména kompetence komunikativní, jako klíčové podmínky pro jejich integraci“

Rozpočtovou změnu č. 197/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 184.367,-- 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“

Rozpočtovou změnu  č. 228/2008
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku  27.611.117,-- Kč z titulu zapojení příjmů 
z  prodeje ostatních nemovitostí. Finanční prostředky jsou určeny pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – nemocnice Cheb a budou převedeny jako dotace z rozpočtu územně samosprávného celku na stanovený účel v souladu s § 47 odst. 4 vyhlášky 500/2002, kterou se provádí zákon o účetnictví, na vybudování centrálního příjmu a multioborové JIP v nemocnici Cheb.  

Termín kontroly:  leden 2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru	
hlasování


23. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  188/09/08

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2008 až 210/2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


24. Informace o dotacích ve školství v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  189/09/08

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


25. Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  190/09/08

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na financování asistentů pedagoga pro žáky 
se sociálním znevýhodněním v celkové výši 373.574,- Kč, z toho:

          -      ZŠ Sokolov, Křižíkova 1916, 356 05 Sokolov, částka 137.455,- Kč
          -      4. ZŠ Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb, částka 112.055,- Kč
          -      6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb, částka 124.064,- Kč

Termín kontroly:  leden 2009 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování




26. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na stavbu rozhledny Městu Loket

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  191/09/08

- souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 300.000,- Kč na stavbu rozhledny Městu Loket

Termín kontroly:  leden 2009 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


27. 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  192/09/08

- schvaluje bezúplatné nabytí souboru movitého a nemovitého majetku hraničního přechodu Kraslice 
dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

- schvaluje podmínky převodu a znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 
č.j. UZSVM/PKV/4976/2008-PKVR s případnými změnami ze strany příslušných ministerstev z důvodu zajištění potřeb státu při řešení krizových situací

Termín kontroly: leden 2009

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


28. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 2533/99 v k.ú. Horní Slavkov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  193/09/08

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 2533/99 o výměře 77 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1125-5791/2007 z původní pozemkové parcely č. 2533/99 a označena jako její díl „a“, v k.ú. Horní Slavkov formou darovací smlouvy mezi Městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634, 
357 31 Horní Slavkov, IČ 00259322 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, IČ 00574660, zastoupenou ředitelem MUDr. Ivem Tukinskim 
(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Horní Slavkov do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 			příspěvkové organizace
hlasování


29. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Dolní Nivy, Boučí, Horní Nivy, Hraničná a Radvanov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  194/09/08

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 928/10 o výměře 32617 m2, č. 928/11 o výměře 
19 m2, č. 928/12 o výměře 16 m2, č. 1116/3 o výměře 46 m2, vše v k.ú. a obci Dolní Nivy, pozemkových parcel č. 2328/2 o výměře 26680 m2, č. 2329/3 o výměře 14043 m2, č. 2329/9 o výměře 8069 m2, č. 2329/14 o výměře 1 m2, č. 2329/15 o výměře 549 m2, č. 2329/18 o výměře 1462 m2, vše v k.ú. Boučí a obci Dolní Nivy, pozemkových parcel č. 1157/6 o výměře 13654 m2, č. 1157/8 o výměře 2148 m2, č. 1157/13 o výměře 610 m2, č. 1157/14 o výměře 984 m2, vše v k.ú. Horní Nivy a obci Dolní Nivy, pozemkových parcel 
č. 2430/4 o výměře 82 m2, č. 2791/4 o výměře 520 m2, č. 2791/5 o výměře 60 m2, č. 2791/6 o výměře 
360 m2, vše v k.ú. Hraničná a obci Kraslice a pozemkové parcely č. 202/26 o výměře 2838 m2 v k.ú. Radvanov a obci Josefov, formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem 
Na Pankráci 56,  PSČ 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (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 ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR 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: leden 2009

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


30. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Abertamy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  195/09/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: elektrického varného kotle, elektrické pánve, elektrické stoličky, mrazničky pultové, 4 ks regálů do kuchyně, dávkovače a zásobníku mýdla, dřevěného lustru, který je ve správě příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek, Městu Abertamy formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a Městem Abertamy

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek a Městem Abertamy

Termín kontroly:   prosinec  2008

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


31. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  196/09/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: myčku podložních mís, které jsou ve správě příspěvkové organizace Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, Karlovarské krajské nemocnici a.s., formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

Termín kontroly:   prosinec  2008

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

hlasování en bloc o bodech č. 30 a 31.


32. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje  – části pozemkové parcely č. 984/1 
v  k.ú. Mezirolí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  197/09/08

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 984/1 o celkové výměře cca 564 m2 v k.ú. Mezirolí a obci Nová Role formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných částí pozemku mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a Městem Nová Role, se sídlem Chodovská 236/3, PSČ 362 25 Nová Role, 
IČ 00254819, zastoupeným starostou města panem Václavem Heřmanem (jako budoucí obdarovaný 
na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role. Darovací smlouva bude uzavřena 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: leden 2009

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


33. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/209 včetně pozemků, mostu ev. č. 209-010a, všech součástí  a příslušenství v k.ú. Loket

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  198/09/08

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 585/1 díl „a“ o výměře 109 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1077-86/2007 z původní pozemkové parcely č. 585/1 a označena jako její díl „a“, části pozemkové parcely č. 777/1 díl „b“ označené ve zjednodušené evidenci jako PK 2224, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 777/1 a označena jako její díl „b“, a pozemkové parcely č. 210/5 o výměře 777 m2, vše včetně stavby silnice č. II/209, mostu ev. č. 
209-010a, součástí a příslušenství a stavby silnice č. II/209 na pozemkové parcele č. 210/1, která 
je ve vlastnictví Města Loket, vše v k.ú. a obci Loket, 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 Městem Loket, T. G. Masaryka 1, 357 33 Loket, 
IČ 00259489, zastoupeným starostou města Jaroslavem Hlavsou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Loket. Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. II/209 
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: leden 2009

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


34. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 494 na st.p.č. 244/2, vč. st.p.č. 244/2 a st.p.č. 244/1, vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří a bytové jednotky č. 1317/16 v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  199/09/08

- schvaluje bezúplatný převod budovy č.p. 494 na st.p.č. 244/2, st.p.č. 244/2 o výměře 140 m2, st.p.č. 244/1 o výměře 1139 m2, vše v k.ú. a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Sociálními službami, příspěvkovou organizací, se sídlem Pochlovická 57, 357 51  Kynšperk nad Ohří, IČ 70 83 26 41 (jako dárce na straně jedné) a Městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 00 25 94 54 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Kynšperk nad Ohří

- schvaluje bezúplatný převod bytové jednotky č. 1317/16 v bytovém domě č.p. 1316 a č.p. 1317, na st.p.č. 4224 a st.p.č. 4225, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1316 a č.p. 1317 
a pozemcích st.p.č. 4224 a st.p.č. 4225, o velikosti podílu 3685/189106, v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Sociálními službami, příspěvkovou organizací, se sídlem Pochlovická 57, 357 51  Kynšperk nad Ohří, IČ 70 83 26 41 (jako dárce na straně jedné) a Pomocí v nouzi, o.p.s., se sídlem Fibichova 852, 356 01 Sokolov, IČ 27 99 19 97 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Pomocí v nouzi, o.p.s.

- ukládá řediteli Sociálních služeb, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Ing. Václav Jakl, ředitel Sociálních služeb, příspěvkové organizace
hlasování


35. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Stanovice a Dražov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  200/09/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1664/1 o výměře 24414 m2, pozemkové parcely 
č. 1664/10 o výměře 2200 m2  v k.ú. a obci Stanovice a stavební parcely č. 180 o výměře 26 m2, v k.ú. Dražov a obci Stanovice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Stanovice, se sídlem Stanovice č.p. 44, PSČ 360 01 Stanovice, IČ 00254975, zastoupenou starostou obce panem Ladislavem Kocourkem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Stanovice

- 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: leden 2009

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


36. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Německý Chloumek, Nové Kounice a Rybničná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  201/09/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 969/4 o výměře 2964 m2 v k.ú. Německý Chloumek 
a obci Bochov, pozemkové parcely č. 307 o výměře 1101 m2 v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov 
a pozemkové parcely č. 305/3 o výměře 1042 m2 v k.ú. Rybničná a obci Bochov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Bochov, se sídlem nám. Míru 1, PSČ 364 71 Bochov, IČ 00254444, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Egertem (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Bochov

- 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: leden 2009

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


37. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Cheb,  stavba „Pivovarská I.“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  202/09/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1314/2 o výměře 1305 m2, č. 1402/6 o výměře 14 m2, č. 1402/8 o výměře 83 m2, č. 1402/9 o výměře 24 m2, č. 1402/11 o výměře 80 m2, č. 1402/12 o výměře 
189 m2, č. 1402/15 o výměře 676 m2, č. 1402/16 o výměře 29 m2, č. 1402/17 o výměře 268 m2, č. 2372/6 
o výměře 3 m2, č. 2372/7 o výměře 22 m2, č. 2372/8 o výměře 36 m2, č. 3052/3 o výměře 104 m2, č. 3052/5 
o výměře 43 m2, č. 3052/6 o výměře 12 m2, č. 3052/13 o výměře 484 m2, č. 3052/14 o výměře 3 m2, 
č. 3052/15 o výměře 97 m2, č. 3052/19 o výměře  211 m2, č. 3052/20 o výměře 40 m2, č. 3052/25 o výměře 158 m2, č. 3052/26 o výměře 2 m2, č. 3052/27 o výměře 13 m2, č. 3052/28 o výměře 42 m2 a č. 3052/29 
o výměře 1160 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 253979, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb

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

Termín kontroly: leden 2009

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

hlasování en bloc o bodech č. 35, 36 a 37.


38. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. 328 v k.ú. Klášter Teplá

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  203/09/08

- schvaluje bezúplatný převod stavební parcely č. 328 o výměře 3 m2 v k.ú. Klášter Teplá a obci Teplá, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Klášterem premonstrátů Teplá, se sídlem Klášter 1, PSČ  364 61 Teplá u Toužimi, IČ 00479365, zastoupeným Mgr. Jánem Kováříkem 
O. Praem., administrátorem kláštera (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Kláštera premonstrátů Teplá

- 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: leden 2009

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


39. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku ŘSD ČR a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku ŘSD ČR do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  204/09/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 482/42 o výměře 1147 m2, č. 659/4 o výměře 
16343 m2, č. 659/5 o výměře 641 m2, č. 659/6 o výměře 200 m2, vše v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří, pozemkových parcel č. 764/4 o výměře 2943 m2, č. 788/3 o výměře 1628 m2, vše v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně, pozemkové parcely č. 357/4 o výměře 475 m2 v k.ú. Skalka u Chebu a obci Cheb, pozemkové parcely č. 2301/16 o výměře 972 m2 v k.ú. a obci Cheb, pozemkové parcely č. 714/9 o výměře 297 m2 v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří a obci Tuřany, pozemkové parcely č. 659/61 o výměře 353 m2 v k.ú. a obci Odrava a pozemkové parcely č. 242/3 o výměře 561 m2 v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56,  PSČ 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (jako obdarovaný na straně druhé), 
a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 744/6 o výměře 248 m2, č. 744/10 o výměře 11 m2, 
č. 744/16 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně, pozemkových parcel č. 659/39 
o výměře 667 m2, č. 659/41 o výměře 481 m2, č. 659/42 o výměře 154 m2, č. 659/49 o výměře 58 m2, 
č. 659/50 o výměře 507 m2, č. 659/51 o výměře 89 m2, č. 659/52 o výměře 271 m2, vše v k.ú. a obci Odrava, pozemkových parcel č. 453/39 o výměře 85 m2, č. 453/40 o výměře 2352 m2, č. 453/42 o výměře 15 m2, 
vše v k.ú. Obilná a obci Odrava, pozemkové parcely č. 239/58 o výměře 40 m2, v k.ú. Potočiště a obci Odrava a pozemkové parcely č. 714/6 o výměře 2023 m2, v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří a obci Tuřany, formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, PSČ 
140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (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 ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR 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: leden 2009

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

40. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1185 včetně části stavby silnice č. II/221, součástí a příslušenství v k.ú. Potůčky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  205/09/08

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 1185 o výměře 289 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 443-53/2007 z původní pozemkové parcely č. 1185 a označena jako její díl „b“, 
vše včetně části stavby silnice č. II/221, součástí a příslušenství v k.ú. Potůčky 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 Potůčky, se sídlem Potůčky č.p. 58, 362 38 Potůčky, IČ 00 25 48 94, zastoupenou starostkou obce paní Jarmilou Fořtovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Obce Potůčky. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení části silnice č. II/221 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: leden 2009

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


41. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely č. 742 se stavbou garáže bez čp/če v k.ú. Abertamy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  206/09/08

- schvaluje prodej stavební parcely č. 742 o výměře 66 m2, včetně stavby garáže bez čp/če, která není zapsána v katastru nemovitostí, vše v k.ú. a obci Abertamy, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, se sídlem 
Husova 600, 362 21  Nejdek, IČ 00077526 (jako prodávající na straně jedné) a manželi Miroslavem Lisičanem a Renatou Lisičanovou, trvale bytem  Rooseweltova 248, 362 35  Abertamy (jako kupující 
na straně druhé), za cenu 28.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Lisičanových

- ukládá řediteli Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  leden 2009

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

hlasování


42. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemkové parcely č. 251/9, č. 251/10, 
č. 251/12 a č. 251/13 v k.ú. Bukovany u Sokolova

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  207/09/08

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 251/9 o výměře 8 m2, pozemkové parcely č. 251/10 o výměře 
20 m2, pozemkové parcely č. 251/12 o výměře 33 m2 a pozemkové parcely č. 251/13 o výměře 125 m2, vše 
v k.ú. Bukovany u Sokolova a obci Bukovany, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Bohuslavem Burianem a Zuzanou Burianovou, trvale bytem  Bukovany u Sokolova č. 95, PSČ 357 09 Habartov (jako kupující na straně druhé), za cenu 45,16 Kč/m2, 
tj. 8.400,- Kč + 2.480,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 7.104,50 Kč za vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 17.984,50 Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do společného jmění manželů Burianových

- 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: leden 2009

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


43. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 301/27 v k.ú. Boží Dar

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  208/09/08

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 301/27 o výměře 66 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 508-63/2007 z původní pozemkové parcely č. 301/27 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 301/92 v k.ú. a obci Boží Dar formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Údržbou silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, IČ 26402068 (jako kupující na straně druhé), za cenu 303,- Kč/m2, tj. 20.000,- Kč + 2.500,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 22.500,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Údržby silnic Karlovarského kraje, a.s.

- 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: leden 2009

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

44. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí nemovitosti v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  209/09/08

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 751 o výměře 13 m2 v k.ú. Ryžovna a obci Boží Dar formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, PSČ 430 03 Chomutov, IČ 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým ředitelem (jako kupující na straně druhé), za cenu 102,30 Kč/m2, tj. celkem 1.330,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, státní podnik

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely č. 752 o výměře 12 m2 v k.ú. Ryžovna a obci Boží Dar formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, PSČ 430 03 Chomutov, IČ 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým ředitelem (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 102,50 Kč/m2, tj. celkem 1.230,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: leden 2009

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

45. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové parcely č. 1079/1 v k.ú. Salajna

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  210/09/08

- schvaluje prodej částí pozemkové parcely č. 1079/1, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 190-249/2008 z původní pozemkové parcely č. 1079/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1079/4 o výměře 57 m2 a pozemková parcela č. 1079/5 o výměře 47 m2 v k.ú. Salajna a obci Dolní Žandov formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Stanislavem Dvořákem, trvale bytem Dubina 38, PSČ 362 72 Kyselka, a Ing. Alicí Dvořákovou, trvale bytem Janáčkova 678/23, PSČ 353 01 Mariánské Lázně (jako kupující na straně druhé), za cenu 
34,61 Kč/m2, tj. 3.600,- Kč + 2.460,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.927,- Kč  za vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 9.987,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Dvořákových

- 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: leden 2009

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


46. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 579/2 v k.ú. Teplička

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  211/09/08

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 579/2, které byla oddělena geometrickým plánem 
č. 193-820/2008 z původní pozemkové parcely č. 579/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 579/8 o výměře 461 m2, v k.ú. a obci Teplička formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, 
se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb, IČ 00 074 276 (jako prodávající na straně jedné) a panem Jiřím Doušou, bytem Mládežnická 1, 360 05 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 78.400,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Jiřího Douši

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

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: 	PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.               		


47. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela  č. 17/2 v k.ú. Čistá 
u Svatavy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  212/09/08

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 17/2 o výměře 362 m2 v k.ú. Čistá u Svatavy a obci Svatava, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Ing. Karlem Marečkem, trvale bytem Špic č. 32, PSČ 357 03 Svatava (jako kupující na straně druhé) za cenu 40,- Kč/m2, 
tj. 14.480,- Kč + 1.872,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 16.852,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Ing. Karla Marečka

- 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: leden 2009

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

hlasování en bloc o bodech č. 45, 46 a 47.


48. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytový dům č.p. 265 včetně stavební parcely 
č. 471 v k.ú. Abertamy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  213/09/08

- schvaluje prodej objektu č.p. 265 na pozemku parc. č. st. 471, vč. pozemku parc. č. st. 471, formou prodeje jednotlivých bytových jednotek nájemníkům bytů: 

	Bytová jednotka č. 265/1 v prvním nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 387/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, panu Václavu Kloubkovi, za cenu 46.452,-- Kč


	Bytová jednotka č. 265/2 v prvním nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 609/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, paní Janě Gerátové, za cenu 73.068,-- Kč

Bytová jednotka č. 265/3 ve druhém nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 739/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, panu Zdeňku Nedvědovi, za cenu 88.704,-- Kč


Bytová jednotka č. 265/4 ve druhém nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 233/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, panu Ing. Zdeňku Koptíkovi, za cenu 28.056,-- Kč

Bytová jednotka č. 265/5 ve druhém nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 609/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, paní Monice Stropkové, za cenu 73.044,-- Kč

Bytová jednotka č. 265/6 ve třetím nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 966/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, panu Lukáši Babkovi, za cenu 115.980,-- Kč

Bytová jednotka č. 265/7 ve třetím nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 632/4175 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, panu Janu Hofmanovi, za cenu 75.792,-- Kč

vše v k.ú. a obci Abertamy, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku jednotlivých nájemců. Podmínkou prodeje jednotlivých bytových jednotek objektu č.p. 265 
je zřízení předkupního práva na dobu 5 let od podpisu smlouvy ve prospěch Karlovarského kraje s tím, že v případě případného prodeje budou bytové jednotky nabídnuty Karlovarskému kraji za cenu 1.200,-- Kč/m2, vč. případného zhodnocení bytu k ceně bytu, která byla stanovena znaleckým posudkem Heleny Přibilové 
č. 07-4640 ze dne 5.6.2007, a které musí být majitelem bytu doloženo.

- schvaluje Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle § 5 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, 
o vlastnictví bytů, kterým Karlovarský kraj zastoupený hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem, jako výlučný vlastník budovy č.p. 265 na st.p.č. 471, včetně st.p.č. 471 v k.ú. a obci Abertamy, vymezí v uvedeném objektu bytové jednotky podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, dle návrhu

Termín kontroly: leden 2009

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


49. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela  č. 276/1 v k.ú. Citice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  214/09/08

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 276/1 o výměře 1114 m2 v k.ú. a obci Citice formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Zdeňkem Jůnou, trvale bytem Citice 123, PSČ 356 01 Sokolov (jako kupující na straně druhé), za cenu 10,- Kč/m2, tj. celkem 11.140,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Jůny

- 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: leden 2009

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


50. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 332/23 v k.ú. Citice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  215/09/08

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 332/23 o výměře 405 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 321-3383/2007 z původní pozemkové parcely č. 332/23 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 332/104, v k.ú. a obci Citice formou kupní smlouvy mezi panem Zdeňkem Jůnou, trvale bytem Citice 123, 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 7,92 Kč/m2, tj. celkem 3.210,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku pana Zdeňka Jůny do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: leden 2009

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


51. 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  216/09/08

- schvaluje úplatné 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, včetně vnitřního vybavení objektu dětského domova a automobilu (7 míst),  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, zastoupeným Dětským domovem Ostrov, se sídlem Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov, IČ 63553660 (jako kupující na straně druhé), za cenu 
6.700.000,-- Kč + 850.000,-- Kč (vnitřní vybavení dětského domova, automobil), tj. celkem 7.550.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti, včetně vnitřního vybavení objektu dětského domova a automobilu 
(7 míst), z majetku manželů Dvořákových do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Mgr. Petr Zmuda, ředitel Dětského domova Ostrov
hlasování


52. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 224/63, vč. příslušenství stavebních objektů, v k.ú. Ostrov nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  217/09/08

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 224/556 o výměře 82 m2, p.č. 224/557 o výměře 99 m2 
a p.č. 224/558 o výměře 43 m2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1332-240/2008 z původního pozemku p.č. 224/63, v k.ú. Ostrov nad Ohří, včetně příslušenství souvisejících stavebních objektů, formou kupní smlouvy mezi Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov, IČ 00 25 48 43 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Ostrov, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská 1205, 363 01 Ostrov, IČ 49 75 37 71 (jako kupující na straně druhé), 
za cenu 14.971,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Města Ostrov, do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Gymnázia Ostrov realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Mgr. Milan Martinek, ředitel Gymnázia Ostrov
hlasování


53. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela  č. 17/3 v k.ú. Čistá u Svatavy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  218/09/08

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely č. 17/3 o výměře 2855 m2 v k.ú. Čistá u Svatavy a obci Svatava formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00, zastoupenou předsedou představenstva a generálním ředitelem a.s. Ing. Františkem Štěpánkem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 100,- Kč/m2, tj. 285.500,- Kč + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 286.000,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: leden 2009

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


54. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1215 v k.ú. Kyselka

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  219/09/08

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1215 o výměře cca 47 m2 v k.ú. Kyselka 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 převést předmětnou nemovitost z majetku ČR - Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby nejpozději do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce mostu ev. č. 221-018 Kyselka“.

- 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: leden 2009

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

55. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 72/2 v k.ú. Merklín u Karlových Var a část pozemkové parcely č. 151 v k.ú. Pstruží u Merklína

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  220/09/08

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 72/2 o výměře cca 1054 m2 v k.ú. Merklín 
u Karlových Var a části pozemkové parcely č. 151 o výměře cca 31 m2 v k.ú Pstruží u Merklína formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Lesní společností Stříbro, a.s., se sídlem Stříbro, Plzeňská 250, 
PSČ 349 11 (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 217.000,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Lesní společnosti Stříbro, a.s., 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: leden 2009

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

56. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části parcely č. st. 9 a pozemkové parcely č. 123/19 v k.ú. Dolní Dvory

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  221/09/08

- schvaluje úplatné nabytí částí stavební parcely č. 9, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 144-71/2008 z původní stavební parcely č. 9 a označeny novým parcelním číslem jako stavební parcela 
č. 9/12 o výměře 220 m2, stavební parcela č. 9/13 o výměře 461 m2, stavební parcela č. 9/14 o výměře 71 m2, stavební parcela č. 9/15 o výměře 56 m2, stavební parcela č. 9/16 o výměře 46 m2 a pozemkové parcely 
č. 123/19 o výměře 1625 m2, vše v k.ú. Dolní Dvory a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi společností IVA LEASING s.r.o., se sídlem Májová 371/34, PSČ 350 02 Cheb, IČ 47714701 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako kupující na straně druhé), za cenu 300.510,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku společnosti IVA LEASING s.r.o. do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: leden 2009

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




57. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 62/3 v k.ú. Merklín u Karlových Var

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  222/09/08

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely  č. 62/3 o výměře 64 m2 včetně všech součástí a příslušenství  v k.ú. Merklín u Karlových Var, formou kupní smlouvy mezi panem Miloslavem Salonem, trvale bytem Merklín 52, PSČ 362 34 Merklín (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 11.640,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Miloslava Salona, 
do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: leden 2009

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

58. Schválení podmínek bezúplatného převodu nemovitosti a movitých věcí – hraniční přechod Aš

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  223/09/08

- schvaluje podmínky převodu, znění Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 
č.j. UZSVM/PCH/1626/2008-PCHM a Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí 
č.j. UZSVM/PCH/1675/2008-PCHH, v souvislosti s převodem majetku v areálu hraničního přechodu Aš s případnými změnami ze strany příslušných ministerstev z důvodu zajištění potřeb státu při řešení krizových situací

Termín kontroly: leden 2009

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


59. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  224/09/08

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání částí pozemků p.č. 1345/14 a p.č. 1360/2, 
vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, částí pozemků p.č. 246 a p.č. 141/2, vše v k.ú. Nebanice, částí pozemků 
p.č. 126/4, p.č. 144/7 a p.č. 181/5, vše v k.ú. Chocovice a části pozemku p.č. 10/5 v k.ú. Vokov u Třebeně, dotčených stavbou realizovanou v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ s tím, že po úplném dokončení stavby cyklostezky bude vyhotoven geometrický plán s určením přesných výměr částí parcel, které budou zastavěny touto stavbou a následně převedeny do vlastnictví Karlovarského kraje. Majetkoprávní vypořádání bude realizováno s pronajímatelem, tj. Českou republikou – Zemědělskou vodohospodářskou správou, organizační složkou státu. 

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na částech pozemků p.č. 355/2 a p.č. 385/2, v k.ú. Citice a části pozemku p.č. 139 v k.ú. Dolní Pochlovice s tím, že po skončení nájemního vztahu převede nájemce Karlovarský kraj 
na pronajímatele Sokolovskou uhelnou, právního nástupce, a.s., bezúplatně stavbu cyklostezky a současně bude bezúplatně zřízeno věcné břemeno zachování veřejně prospěšného užívání převáděné stavby a stavbou dotčených částí pozemků pro účely provozování cyklostezky

Termín kontroly: leden 2009

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


60. Převod středověkého dolu Jeroným do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  225/09/08

- schvaluje převzetí závazků, které plynou z provozování důlního díla Jeroným, včetně likvidace eventuálních projevů známých i neznámých komplexu starých důlních děl, zajištění odtoku důlních vod apod.

- schvaluje podání žádosti o převzetí středověkého dolu Jeroným v k.ú. Čistá u Rovné

Termín kontroly:  leden 2009

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


61. Zřizovací listina příspěvkové organizace Císařské lázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  226/09/08

- schvaluje zřizovací listinu Císařské lázně, příspěvková organizace, vč. příloh

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje jejím podpisem

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nahlásit zřizovací listinu Císařských lázní, příspěvkové organizace do obchodního rejstříku

Termín kontroly:  září 2009

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


62. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, evid. číslo smlouvy D 817/2008 - změna využití dotace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  227/09/08

- schvaluje uzavření a podpis dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, evid. číslo smlouvy D 817/2008 – změna využití dotace

- zplnomocňuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského k podpisu dodatku č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, evid. číslo D 817/2008 – změna využití dotace

Termín kontroly:  leden 2009 

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

 	       
63. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2008 - žádost Města Ostrov o dočerpání finančních prostředků v rámci stanovené kvóty

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  228/09/08

- schvaluje dočerpání finančních prostředků ve výši 75 000,- Kč v rámci stanovené kvóty – navýšení poskytnutého příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2008 Městu Ostrov na akci obnovy: Obnova venkovního schodiště - restaurování kamenosochařských prvků Paláce princů v Ostrově. Městu Ostrov byl již v roce 2008 na tuto akci obnovy  příspěvek poskytnut, a to ve výši 729 000,- Kč. Na tuto akci obnovy bude v roce 2008 po navýšení poskytnut příspěvek ve výši 804 000,- Kč.

Termín kontroly:  leden 2009 

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


64. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2008 – žádost Města Horní Slavkov o změnu čerpání finančních prostředků v rámci stanovené kvóty

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  229/09/08

-  mění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 135/06/08 ze dne 19. 6. 2008, a to tak, že 
se v 1. odstavci mění:

1) celková výše, kterou Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo k 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, z částky 5 885 000,- Kč na částku 5 752 575,- Kč,
2)  výše příspěvku v 5. řádku ve 2. sloupci  tabulky, kterou Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo Městu Horní Slavkov na akci obnovy: Restaurování omítek Pluhova domu čp. 497 v Horním Slavkově, z částky 605 000,- Kč na částku 472 575,- Kč,
3) celková výše požadovaných příspěvků I. etapy (do 12. května 2008), ve které bylo předloženo 18 úplných žádostí včetně příloh z částky 4 760 000,- Kč na částku 4 627 575,- Kč
 
- schvaluje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2008  v celkové výši 132 425,- Kč Městu Horní Slavkov na akci obnovy: Restaurování kamenných prvků (kamenných portálů, ostění, parapetů)  Pluhova domu čp. 497 v Horním Slavkově
 
Termín kontroly:  leden 2009 

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


65. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2008 - III. etapa

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  230/09/08

- 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 III. etapy v celkové výši  1 167 000,00 Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Bečov nad Teplou
72 000,00 Kč
Bečov nad Teplou, sloup Panny Marie
Provedení konzervace sloupu a sochy, celkové restaurování spodní části
Město Horní Slavkov
500 000,00 Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
Stavební práce dle dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo S/051/2008/MR
Město Cheb
195 000,00 Kč
Cheb, městský dům čp. 505
Oprava fasády
Město Karlovy Vary
289 459,00 Kč
Karlovy Vary, Findlaterův chrámek
Celková oprava objektu – výměna poškozené střešní krytiny, obnova klempířských prvků, sanace vlhkého zdiva, oprava omítek 
Město Karlovy Vary
110 541,00 Kč
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda
Výmalba objektu

- 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:  leden 2009 

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

hlasování en bloc o bodech č. 63, 64 a 65.


66. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2008 – zámek Hazlov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  231/09/08

- schvaluje 

	poskytnutí příspěvku Obci Hazlov ve výši 100 000,- Kč na první fázi zabezpečení havarijního stavu objektů areálu zámku v Hazlově 


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


Termín kontroly:  leden 2009 

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


67. Doplnění a změna usnesení č. ZK 84/04/08 – 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  232/09/08

- doplňuje a mění usnesení č. ZK 84/04/08:

Stávající znění:
Projekt „Cizojazyčná verze 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
	Schvaluje 

	předfinancování projektu „Cizojazyčná verze 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 verze 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 verze 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 verze webových stránek Karlovarského kraje“  a partnerských smluv

- doplňuje se:

f)	podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 
2007 – 2013 na projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“
g) 	předpokládané celkové uznatelné náklady na projekt „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“ ve výši 1 100 000,00 Kč

- mění se:
předfinancování projektu „Cizojazyčná verze 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 

na

	předfinancování projektu „Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje“  v souladu se Schváleným rozpočtem odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na rok 2008 a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, 
to je 82 500,00 Kč 


Termín kontroly:  leden 2009 

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


68. Převod činnosti sociální služby intervenční centra z organizace Sociální služby, příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  233/09/08

- schvaluje převod činnosti sociální služby intervenční centra Intervenčního centra v Sokolově, J. K. Tyla 461, 356 01 Sokolov, z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří na Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, dnem 1.1.2009

Termín kontroly: únor 2009

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


69. Převod činnosti sociální služby domy na půl cesty z organizace Sociální služby, příspěvková organizace na Pomoc v nouzi, o.p.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  234/09/08

- schvaluje převod  činnosti sociální služby domy na půl cesty Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří, Jana Nerudy 494/14, 357 51 Kynšperk nad Ohří, z organizace Sociální služby, příspěvková organizace, Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří na Pomoc v nouzi, o.p.s., Fibichova 852, 356 01 Sokolov, dnem 1.1.2009

Termín kontroly: únor 2009

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


70. Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvkové organizaci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  235/09/08

- schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvkové organizace

- vydává dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvkové organizace dle návrhu

Termín kontroly: prosinec 2008

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



71. Projekt „Euroklíč“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  236/09/08

- schvaluje poskytnutí příspěvku pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR na zajištění realizace přípravné fáze projektu „EUROKLÍČ“ ve  výši 500.000,- Kč

Termín kontroly: prosinec 2008

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


72. Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 – 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  237/09/08

- schvaluje předloženou Koncepci prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 - 2011

- ukládá odborům sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy plnit úkoly vyplývající z Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta  2009 - 2011

Termín kontroly: leden 2009

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


73. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  238/09/08

- schvaluje Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2009

Termín kontroly: leden 2009

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


74. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  239/09/08

- bere na vědomí Závěrečnou zprávu o území Karlovarského kraje, která je výstupem projektu „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství 
v Karlovarském kraji“

- schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013

Termín kontroly: leden 2009

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


75. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje odboru zdravotnictví Horské službě ČR, o.p.s., oblast Krušné hory

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  240/09/08

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje odboru zdravotnictví ve výši 
300.000,-- Kč pro Horskou službu ČR, o.p.s., se sídlem ve Špindlerově Mlýně pro oblast Krušné hory

Termín kontroly: březen 2009

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  241/09/08

- schvaluje poskytnutí částky 5.243.100,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   leden 2009

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


77. Poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu pro zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  242/09/08

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 300.000,- Kč na spolufinancování projektu 
pro dlouhodobé zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku

Termín kontroly:   leden 2009

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


78. Problematika živin a sinic ve vodní nádrži Skalka

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  243/09/08

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.308,- € Povodí Ohře, státní podnik, na projekt „Problematika živin a sinic ve vodní nádrži Skalka“

Termín kontroly:   leden 2009

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


79. Změna č. 10 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  244/09/08

- schvaluje změnu č. 10 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Termín kontroly:   leden 2009

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


80. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  245/09/08

- schvaluje s účinností od 1. října 2008 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který 
se příspěvkové organizaci předává k jejímu vlastnímu hospodářskému využití

- vydává v souladu se schválenou změnou Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedený dodatek ke zřizovací listině k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: leden 2009

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


81. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci „Záchranný kruh“, o.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  246/09/08

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci „Záchranný kruh“, o.s., se sídlem 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary, ve výši 50.000,- Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Bezpečnostní portál – účinný nástroj edukce první pomoci dětí a mládeže 
a jejich rodičů a pedagogů (1. etapa)“

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

Termín kontroly: leden 2009

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


82. Schválení finančního krytí projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  247/09/08

- schvaluje závazek Karlovarského kraje na poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje ve výši 165.410,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu  kraje na financování přípravné fáze projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ v této výši dle návrhu

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ v rámci výzvy z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 na projekt „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ 

- schvaluje celkové výdaje projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ ve výši 10.035.080,- Kč, uvedené v žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 1.003.508,- Kč 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ ve výši 90 % celkových nákladů, tj. 9.031.572,- Kč z prostředků rozpočtu kraje 

- schvaluje vyčlenění prostředků na předfinancování celkových výdajů projektu dvou po sobě následujících kalendářních čtvrtletí, ve kterých vzniknou nejvyšší výdaje projektu. Toto platí pro 2. čtvrtletí roku 2010 
ve výši 594.520,- Kč a pro 3. čtvrtletí roku 2010 ve výši 5.736.820,- Kč 

Termín kontroly: leden 2009 

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, ředitel příspěvkové organizace
hlasování


83. Schválení finančního krytí projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  248/09/08

- schvaluje celkové výdaje projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“ ve výši 36.507.888,- Kč uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zateplení budov Střední školy živnostenské Sokolov“ po celou dobu jeho realizace v celkové výši 7.785.817,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v této výši dle návrhu 

Termín kontroly: leden 2009 

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace
hlasování


84. Informace předsedy představenstva o plnění usnesení valných hromad od 15.2.2008 a předsedy dozorčí rady o kontrole plnění usnesení valných hromad Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
od 15.2.2008 a informace o auditu u společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  249/09/08

- bere na vědomí  informaci o kontrole plnění usnesení Rady Karlovarského kraje v působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarské krajské nemocnice a.s., prezentovanou předsedou dozorčí rady, panem MUDr. Václavem Larvou

- bere na vědomí informaci o činnosti představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., prezentovanou předsedou představenstva, panem Mgr. Jiřím Fojtíkem

- bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady Karlovarského kraje v působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., prezentované předsedou představenstva, panem Mgr. Jiřím Fojtíkem

Zodpovídá: Představenstvo společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
hlasování


85a) Společný projekt Karlovarského kraje a firmy EKO-KOM, a.s. pro rok 2008 a příspěvky školám a obcím k podpoře třídění odpadů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  250/09/08

- bere na vědomí  informaci o společném pilotním projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.

- schvaluje jednotlivé příspěvky určené školám a obcím k podpoře třídění odpadů dle návrhu 

Termín kontroly:  květen 2009

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


85b)	Souhlas s provedením odstranění bývalých armádních objektů bez č.p. v majetku 
ČR – Ministerstva vnitra ČR, umístěných na pozemcích určených pro výstavbu Krajského policejního ředitelství z rozpočtu Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  251/09/08

- schvaluje provedení odstranění budov v majetku ČR - Ministerstva vnitra ČR, určených pro výstavbu Krajského policejního ředitelství z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu

- ukládá vedoucímu odboru vnitřních záležitostí realizovat odstranění budov v majetku ČR - Ministerstva vnitra ČR, určených  pro výstavbu Krajského policejního ředitelství v souladu se zákonem o veřejných zakázkách do 31.12.2008 dle návrhu

Termín kontroly: leden 2009

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


