Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.10.2008
16.10.2008		Strana 8 (celkem 8)
                            K a r l o v a r s k ý    k r a j    
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21


USNESENÍ

ze 7. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 16.10.2008 v době od 9:10 do 10:17 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 40 členů zastupitelstva
Omluveni:		……………………………		 p. Pochman, MUDr. Svoboda, RNDr. Vylita, 
							            Ing. Žikeš, PhDr. Bešťáková			 
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	            vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Jitka Doležalová


usnesení č. 

Pracovní blok

A. 	 Volba návrhové komise
B.  	 Volba ověřovatelů zápisu
C.  	 Schválení programu jednání
D.	Informace o rezignaci člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 				ZK 252/10/08
a slib nového člena

1.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 	ZK 253/10/08	
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2008
2.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 		ZK 254/10/08
oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy
3.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 		ZK 255/10/08
oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových 
projektů v rámci 1. kola výzvy
4.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 		ZK 256/10/08
oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy
5.	Projekt FREAK- realizace projektu a závazný příslib financování k Operačnímu 	ZK 257/10/08
programu Nadnárodní spolupráce Interreg IVB
  6.	Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ - schválení Smlouvy o partnerství 	ZK 258/10/08
a spolupráci na zajištění Projektu „Stavba Dopravní terminál Mariánské Lázně“
  7.	Rozpočtové změny										ZK 259/10/08
  8.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže 	ZK 260/10/08
bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary
  9.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemku 		ZK 261/10/08
p.č. 903/2 v k.ú. a obci Karlovy Vary
10.	Příspěvek na EKOKONTEJNERY obcím  							ZK 262/10/08
11.	Schválení projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Rozvoj 			ZK 263/10/08
školského portálu“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
12.	Schválení projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání 			ZK 264/10/08
standardizací a zlepšováním řídících  procesů ve školách“ a podání žádostí 
o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
13.	Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování 			ZK 265/10/08
vodohospodářských akcí Karlovarským krajem


Slavnostní blok 

- Vystoupení hejtmana Karlovarského kraje k uplynulému volebnímu období
- Poděkování a předání pamětních grafických listů zastupitelům















             JUDr. Josef Pavel v. r.	        	                 	                 Ing. Jiří Behenský v. r.
              	     hejtman                 				          náměstek hejtmana	
               Karlovarského kraje       	






















A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

-  Ing. Jiřího Behenského
-  Josefa Murča
-  Ing. Karla Jakobce

hlasování


B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

-  Mgr. Jaroslava Borku
-  Ing. Josefa Malého

hlasování

C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  schválilo program jednání.

hlasování

D. Informace o rezignaci člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a slib nového člena

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  252/10/08

- bere na vědomí rezignaci Ing. Kamila Řezníčka v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, dnem 30.9.2008

- bere na vědomí, že prvním náhradníkem z kandidátní listiny téže politické strany je pan Stanislav Pochman, a že hejtman Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, zaslal dne 1.10.2008 po uprázdnění mandátu osvědčení panu Stanislavu Pochmanovi o tom, že se stal členem Zastupitelstva Karlovarského kraje dnem 1.10.2008

Termín kontroly:  duben 2009

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  253/10/08

- schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace  pro jednotky SDH vybraných měst a obcí Karlovarského kraje v celkové výši 192 924,50 Kč dle přiložených rozpisů

Termín kontroly: I. čtvrtletí 2009 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení

hlasování

2. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 
1. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  254/10/08

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty v 1. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora, náhradní projekty 
a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Termín kontroly: leden 2009

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

hlasování

3. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  255/10/08

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty v 1. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Termín kontroly: leden 2009

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

hlasování

4. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 1. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  256/10/08

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty v 1. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Termín kontroly: leden 2009

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

hlasování

5. Projekt FREAK- realizace projektu a  závazný příslib financování k Operačnímu programu Nadnárodní spolupráce Interreg IVB

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  257/10/08

- schvaluje 
	předfinancování projektu FREAK ve výši 10.000.000,00 Kč a spolufinancování ve výši maximálně 25% celkových uznatelných nákladů

b)	Lead partnerství Karlovarského kraje a závazný příslib financování na realizaci projektu  FREAK ve výši 10.000.000,- Kč
c)	skutečnost, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byl pověřen odbor regionálního rozvoje
e)  	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Interreg IVB pro projekt FREAK 

Termín kontroly: leden 2009 

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

hlasování

6. Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ - schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění Projektu „Stavba Dopravní terminál Mariánské Lázně“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  258/10/08

- schvaluje návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění Projektu „Stavba Dopravní terminál Mariánské Lázně“ mezi Karlovarským krajem a Městem Mariánské Lázně

Termín kontroly: březen 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

7. Rozpočtové změny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  259/10/08

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 235/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 114.939,08 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro školu zřizovanou městem Karlovy Vary Základní školu Jana Amose Komenského, Kollárova 553/19, Karlovy Vary  na financování grantového projektu „Vytvoření e-learningového portálu, rozvoj klíčových kompetencí žáků“

Rozpočtovou změnu č. 236/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 20.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny na zajištění dotačního programu „Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2008 – Klíč 2“  pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Rotava Základní školu Rotava, Nová Plzeň 673.

Rozpočtovou změnu č. 261/2008

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do  Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 1.500.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. - nemocnice Karlovy Vary na zakoupení „Kardiologicko-telemetrického systému pro 8 lůžek včetně kardiologické centrály a 4 bed-side monitorů
a zobrazovačů signálu“.

Termín kontroly: leden 2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru	

hlasování

8. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  260/10/08

- schvaluje bezúplatný převod objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 2613, stavební parcelu č. 2613 o výměře 194 m2, pozemkovou parcelu č. 2611/2 o výměře 25 m2, vše v k.ú. Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako dárce na straně jedné), a Ministerstvem vnitra České republiky (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Ministerstva vnitra České republiky, s tím, že v případě, že Ministerstvo vnitra České republiky nebude realizovat vybudování nového sídla Cizinecké policie ČR a PČR obvodní oddělení Karlovy Vary v budově bývalého kožního oddělení nemocnice č.p. 927 v k.ú. Karlovy Vary, bude objekt garáže, včetně souvisejících pozemků, bezúplatně převeden zpět Karlovarskému kraji

Termín kontroly: leden 2009

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

hlasování

9. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemku p.č. 903/2 v k.ú. 
a obci Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  261/10/08

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 903/2 o výměře 2523 m2, katastrální území a obec Karlovy Vary, se všemi součástmi, příslušenstvím, formou Dodatku č. 1 kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 4.7.2008, mezi Městem Karlovy Vary, zastoupeným primátorkou JUDr. Veronikou Vlkovou (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako kupující na straně druhé), za cenu dle znaleckého posudku. 
Za pozemek uhradí kupující částku ve výši Kč 3.700.000,-- s možností proinvestování 99% z této kupní ceny do oprav nebo technického zhodnocení převedených nemovitostí do osmi let od podpisu kupní smlouvy 
a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 4.7.2008 mezi Městem Karlovy Vary 
a Karlovarským krajem, na prodej nemovitosti vystavěné na pozemku st.p.č. 902 a pozemku p.č. 902 v k.ú. Karlovy Vary. Kupní cena bude splacena tak, že část kupní ceny ve výši 1% z celkové odhadní ceny nemovitosti, tj. částka ve výši 37.000,-- Kč, bude převedena na účet Města Karlovy Vary před podpisem kupní smlouvy a částka odpovídající 99% z odhadní ceny nemovitosti, tj. částka ve výši 3.663.000,-- Kč bude buď proinvestována kupujícím do osmi let ode dne podpisu kupní smlouvy uzavřené dne 4.7.2008 nebo bude převedena na účet Města Karlovy Vary v případě neproinvestování těchto finančních prostředků. 
Kupující se zavazuje, že při provádění zemních prací či jiných stavebních prací na předmětu prodeje, zajistí vytyčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. 

Karlovarský kraj se zavazuje uhradit na účet Města Karlovy Vary tyto částky ve výši:     

 	37.000,-- Kč (1% z celkové odhadní ceny nemovitosti)
   	  2.100,-- Kč (náklady na znalecký odhad)
        111.000,-- Kč (daň z převodu nemovitosti)
        celkem: 150.100,-- Kč

Termín kontroly: duben 2009

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

hlasování

10. Příspěvek na EKOKONTEJNERY obcím 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  262/10/08

- schvaluje jednotlivé příspěvky určené obcím na zřízení EKOKONTEJNERU dle návrhu

Termín kontroly:  srpen 2009

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

hlasování

11. Schválení projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Rozvoj školského portálu“ 
a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  263/10/08

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Rozvoj školského portálu“ v rámci výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla příspěvková organizace Gymnázium Cheb

- schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ v rámci výzvy Individuálních projektů ostatních, Prioritní osa 1, Oblast podpory 1.1 Zkvalitňování vzdělávání

- schvaluje celkové výdaje projektu „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“ ve výši cca 20.000.000,- Kč, kdy financování projektu je řešeno z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu 
a 15 % ze státního rozpočtu ČR

- schvaluje partnerství Karlovarského kraje v uvedeném projektu „Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje“, kdy předkladatelem žádosti bude příspěvková organizace Gymnázium Cheb

Termín kontroly: červen 2009 

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace

hlasování

12. Schválení projektu Karlovarského kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících  procesů ve školách“ a podání žádostí o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  264/10/08

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl Karlovarský kraj

- schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“ v rámci výzvy Individuálních projektů ostatních, Prioritní osa 1, Oblast podpory 1.1 Zkvalitňování vzdělávání

- schvaluje celkové výdaje projektu „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách“ ve výši cca 30.000.000,- Kč

Termín kontroly: červen 2009 

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

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  265/10/08

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Plesná ve výši  1 126 300,- Kč  na akci „Šneky – kanalizace“
  
- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech ve výši 695 100,- Kč na akci „Nové Hamry – vodovod“

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

hlasování

