Usnesení z 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.12.2008
18.12.2008		Strana 1 (celkem 31)
                            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 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 18.12.2008 v době od 9:05 do 15:15 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 44 členů zastupitelstva
Omluveni:		……………………………		 Mgr. Novák
Přizvaní:     		……………………………   	 Mgr. Novotný, zástupce ředitele krajského úřadu 
					    	        	            vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Jitka Doležalová


usnesení č. 
A. 	 Volba návrhové komise
B.  	 Volba ověřovatelů zápisu
C.  	 Schválení programu jednání
D. 	Předání osvědčení zastupitelům Karlovarského kraje a složení slibu			ZK 276/12/08
  1.	Schválení jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro volební období 	ZK 277/12/08
	2008-2012 a informace o kompetencích rady kraje
2.	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.10.2008 	ZK 278/12/08
a 18.12.2008
3.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 18.12.2008				ZK 279/12/08
4. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK 280/12/08	
5. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK 281/12/08
6.	Volba členů výboru pro národnostní menšiny 						ZK 282/12/08
  7.	Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2009 – 2014		ZK 283/12/08
  8.	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 včetně finančního vztahu ke 		ZK 284/12/08
	státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
  9.	Rozpočtové změny										ZK 285/12/08
10.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008				ZK 286/12/08
11.	Informace o dotacích ve školství v roce 2008						ZK 287/12/08
12.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Fotbalový klub 		ZK 288/12/08
Baník Sokolov a.s. a smlouva o poskytnutí příspěvku pro Fotbalový klub 
Baník Sokolov a.s.
13.	Schválení finančního krytí projektu „Územně analytické podklady Karlovarského 	ZK 289/12/08
	kraje“ a podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu - intervence 
	5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí 
	s rozšířenou působností) a krajů
14.	Program obnovy venkova pro rok 2008 - změna v realizované akci			ZK 290/12/08
15.	Program obnovy venkova pro rok 2008 - změna v realizované akci obce Okrouhlá	ZK 291/12/08
16.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2009 			ZK 292/12/08
17.	Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji		ZK 293/12/08
18.	Návrh na udělení dotací pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně 		ZK 294/12/08
	plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
	odboru regionálního rozvoje – II. kolo
19.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 	ZK 295/12/08
	kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí 
	pro rok 2009
20.	Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje				ZK 296/12/08
21.    Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO v roce 2009				ZK 297/12/08
22.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 298/12/08
Města Boží Dar a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Boží Dar 
do majetku Karlovarského kraje
23.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 299/12/08
Města Luby a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Luby do majetku 
Karlovarského kraje
24.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 	ZK 300/12/08
č. III/19833 včetně pozemkových parcel, mostu ev. č. 19833-1, součástí 
a příslušenství v k.ú. Milhostov u Mariánských Lázní
25.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 	ZK 301/12/08
č. III/21023 včetně pozemkových parcel, součástí a příslušenství v k.ú. Paseka 
u Březové
26.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 302/12/08
Obce Kaceřov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Kaceřov do majetku 
Karlovarského kraje
27.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje –  části pozemkové 	ZK 303/12/08
parcely č. 5/1 a č. 17  v  k.ú. Chranišov
28.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové parcely 		ZK 304/12/08
č. 2888 v k.ú. Dražov
29.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK 305/12/08
č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina
30.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK 306/12/08
č. 879 v  k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu
31.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. st. 208/2 	ZK 307/12/08
v k.ú. Stříbrná
32.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavby bývalé čistírny 		ZK 308/12/08
odpadních vod, včetně části p.p.č. 2404/1 a části p.p.č. 2406/3, vše v k.ú. Nejdek
33.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti 		ZK 309/12/08
Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov – I
34.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti 		ZK 310/12/08
Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov – II
35.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Obci Pomezí 		ZK 311/12/08
nad Ohří – korpus Krista z kříže z kostela sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří
36.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		ZK 312/12/08
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
37.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 			ZK 313/12/08
pozemkových parcel v k.ú. Olšová Vrata
38.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK 314/12/08
parcely v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou
39.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 315/12/08
parcely č. 1740/1 v k.ú. Rotava
40.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 			ZK 316/12/08
pozemkových parcel č. 465/1, č. 466 a č. 509 v k.ú. Olšová Vrata
41.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 317/12/08
parcely č. 507 v k.ú. Olšová Vrata
42.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 318/12/08
parcely č. 602/11 v k.ú. Velká Hleďsebe
43.	Žádost o schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení			ZK 319/12/08
44.	Změna usnesení č. ZK 128/06/08 ze dne 19.6.2008 – Úplatné nabytí nemovitostí 	ZK 320/12/08
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně staveb, součástí 
a příslušenství
45.	Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací s městem Loket – změna 		ZK 321/12/08
podmínek smlouvy
46.	Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4“ – schválení finančního krytí a podání 	ZK 322/12/08
	žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj 
	cestovního ruchu, Oblasti podpory - 	4.1 Budování a rozvoj atraktivit 
	a infrastruktury CR
47.	Zrušení usnesení č. ZK 239/11/07 ze dne 8.11.2007 - Projekt 				ZK 323/12/08
	„OUT-DOOR - knihovna v přírodě“ – Operační program přeshraniční spolupráce 
	Svobodný stát Sasko – Česká republika
48.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická 		ZK 324/12/08
	záchranná služba Karlovarského kraje
49.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary		ZK 325/12/08
50.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov	ZK 326/12/08
51.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice		ZK 327/12/08
52.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb 	ZK 328/12/08
	„Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ a podání žádosti o dotaci 
	z Operačního programu Cíl 	3 – program přeshraniční  spolupráce Česká republika 
	– Svobodný stát Sasko 2007 – 2013
53.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední škola 		staženo
	živnostenská Sokolov 	„Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední 
	školy živnostenské Sokolov“ a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 
	pro období 2007 – 2013
54.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední zdravotnická 	ZK 329/12/08
	škola a vyšší odborná 	škola Cheb „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ 
	a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční 
	spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 
55.	Schválení finančního krytí přípravné fáze a výsledků jednacího řízení bez 		ZK 330/12/08
	uveřejnění v rámci projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ 
	Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov v rámci Regionálního 
	operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013
56.	Zajištění realizace smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 o poskytnutí dotace 		ZK 331/12/08
	z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu Soudružnosti Severozápad 
	na akci „Centrum technického vzdělávání Ostrov“
57.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK 332/12/08
58.	Příspěvek na EKOKONTEJNERY obcím							ZK 333/12/08
59.	Návrh nových Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných 		ZK 334/12/08
	vodohospodářských ekologických akcí
60.	Příspěvek městu Luby na výstavbu kanalizace						ZK 335/12/08
61a)	Navýšení příspěvku na provoz Centra substituční terapie z rozpočtu Karlovarského	ZK 336/12/08 
kraje, odboru zdravotnictví           
61b)  Refundace regulačních poplatků Karlovarským krajem					ZK 337/12/08
61c)  Dodatek ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 			ZK 338/12/08
	      Karlovarského kraje na reprodukci požární techniky jednotky SDH města Ostrov







              Mgr. Martin Havel, v z.	        	                 	      Mgr. Jaroslav Borka v. r.
              	     hejtmana                 				          náměstek hejtmana	
               Karlovarského kraje       	
A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

-  Bc. Tomáše Hybnera
-  Václava Černého 
-  Ing. Jana Bureše
hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Jaroslava Bradáče
-  Ing. Josefa Malého
hlasování

C) Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 61 a) 	Navýšení příspěvku na provoz Centra substituční terapie z rozpočtu Karlovarského kraje, 			odboru zdravotnictví           

bod č. 61 b)	Refundace regulačních poplatků Karlovarským krajem

bod č. 61 c) 	Dodatek ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na 		reprodukci požární techniky jednotky SDH města Ostrov


Staženo z programu:

bod č. 53)	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední škola živnostenská 				Sokolov „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské 				Sokolov“ a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

hlasování

D. Předání osvědčení zastupitelům Karlovarského kraje a složení slibu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  276/12/08

- bere na vědomí, že zbývající 2 členové Zastupitelstva Karlovarského kraje nejdříve převzali osvědčení 
o zvolení člena zastupitelstva a následně složili předepsaný slib ve znění uvedeném v ustanovení 
§ 33 odst. 2 a způsobem stanoveným v ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, 
ve znění pozdějších změn a doplňků


1. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje pro volební období 2008 - 2012 
a informace o kompetencích rady kraje


Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  277/12/08

- bere na vědomí informace o kompetencích Rady Karlovarského kraje, uvedených v příloze č. 1, č. 2 a  č. 3 

- bere na vědomí, že do 4.12.2008 Rada Karlovarského kraje neobdržela žádné připomínky politických klubů k jednacímu řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje

- schvaluje jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje dle přílohy č. 4 se změnami provedenými na základě změn zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Termín kontroly: 12.3.2009	
	
Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
hlasování


2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.10.2008 a 18.12.2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  278/12/08

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.10.2008 
a 18.12.2008

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


3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 18.12.2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  279/12/08

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

  46. jednání dne 4. září 2008 
  47. jednání dne 11. září 2008 (mimo řádný termín)
  48. jednání dne 11. září 2008
  49. jednání dne 15. září 2008 (mimo řádný termín)
  50. jednání dne 2. října 2008
  51. jednání dne 6. října 2008 (mimo řádný termín)
  52. jednání dne 9. října 2008
  53. jednání dne 23. října 2008 
  54. jednání dne 6. listopadu 2008
    1. jednání dne 19. listopadu 2008 (mimo řádný termín)	

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


4. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  280/12/08

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

hlasování
5. Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  281/12/08

- bere na vědomí zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídají: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování


6. Volba členů výboru pro národnostní menšiny 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  282/12/08

- jmenuje Výbor pro národnostní menšiny ve složení:

	předseda Mgr. Jiří Holan (KSČM)

Mgr. Jana Petříková (ČSSD)
Milan Demeter (Doktoři)
Jana Jandová (Alternativa)
Olga Haláková (KKK) 
Stanislav Strmeň (KSČM)
Ing. Le Anh Phong (národnost vietnamská)
Emil Voráč (národnost romská)
	Maria Cherevko (národnost ukrajinská)
	Ing. Peter Surňák (národnost slovenská)
Krista Hrubá (národnost německá)
	Alexej Ružejnikov (národnost běloruská)
                          
Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT   12.3.2009

Zodpovídá: Mgr. Jiří Holan, člen Zastupitelstva KK a předseda VNM
hlasování


7. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2009 – 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  283/12/08

- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:

Rozpočtový výhled  Karlovarského kraje pro období let 2009 - 2014

- ukládá náměstkovi hejtmana pro oblast ekonomiky rozpracovat rozpočtový výhled do jednotlivých let v souladu s platnou legislativou

Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT  12.3.2009

Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování



8. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  284/12/08

- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:

I. Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

	úhrn příjmů Karlovarského kraje 	2 092 093 tis. Kč 
financování	 863 860 tis. Kč

	úhrn výdajů Karlovarského kraje 	2 888 953 tis. Kč 
	splátka jistiny úvěru	67 000 tis. Kč
výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:

Odbor
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Příspěvkové organizace
Provoz. přísp.      Invest.přísp.
Výdaje celkem
Zastupitelstvo 
41 760



41 760
Kancelář ředitele úřadu
163 690



 163 690
Vnitřních záležitostí
27 347
1 000


28 347
Regionálního rozvoje
3 282
6 045
13 185

22 512
Dopravy a silnič.hospodář.
307 201

389 676
90 000
786 877
Život.prostředí a zemědělství
4 696
2 000


6 696
Kultury,pam.péče,láz.a CR
8 360

84 947
4 000
97 307
Sociál.věcí 
6 889
400
20 178
16 822
44 289
Zdravotnictví
23 268
24 000
179 000
7 000
233 268
Školství,mládeže a tělových.
10 400
500
201 238
34 397
246 535
Investic a grant.schémat
2 396
83 000


85 396
Krizového řízení
1 900
480


2 380
Informatiky
14 037
7 500


21 537
Majetkoprávní
585



585
Ekonomický
30 895
3 000


33 895
Správ.agend,dozoru.a KŽÚ
1 800



1 800
Příspěvky cizím subjektům dle jednotlivých odborů





Zastupitelstvo
1 841



1 841 
v tom přísp Asociaci krajů
700



700
Regionálního rozvoje
5 212 
40 077


45 289
Dopravy a silnič.hospodář.
400



400
Život.prostředí a zemědělství
17 130
10 000


27 130
Kultury,pam.péče,láz.a CR
21 686



21 686
v tom jmenovitě na akce





Mezinárodní film.festival
3 000



3 000
Mezinár.jazzový festival
150



150
Festival uprostřed Evropy
650



650
Mezinárodní  pěvecké centrum
200



200
Sociál.věcí 
5 670



5 670
Zdravotnictví
253



253
Školství,mládeže a tělových.
10 500



10 500
Krizového řízení
350
5 100


5 450
Projekty EU (PRK) dle jednotlivých odborů





Regionálního rozvoje
38 101
81 912


120 013
Dopravy a silnič.hospodář

154 500


154 500
Kultury,pam.péče,láz.a CR
13 228
83 565


96 793
Sociál.věcí

15 445


15 445
Zdravotnictví

7 181


7 181 
Školství,mládeže a tělových
2 500
388 628


391 128 
Informatiky

28 800


28 800
	údaje v tis. Kč	

II. Přesuny 

mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) 
a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v příloze č. 1, která je obsažena v důvodové zprávě
v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje
mezi kapitolami (odbory) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje

III. Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 
	
	k rozpočtům obcí v celkové výši 	   306 289 tis. Kč 


- zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových změn takto:

Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů, státních fondů ČR Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti.

Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje včetně fondu budoucnosti (EU), fondu rezerv a havárií, fondu na podporu nestátních neziskových organizací a fondu řízení likvidity Karlovarského kraje, a to za předpokladu:

- že nedojde ke změně salda příjmů a výdajů rozpočtu Karlovarského kraje, s výjimkou zapojování finančních prostředků z úvěru (financování), v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů.

III. Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací, a to z rozpočtové rezervy s výjimkou rozpočtových změn týkajících se použití fondu rezerv 
a rozvoje, jehož použití je vyhrazeno Zastupitelstvu Karlovarského kraje. 

- ukládá

Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace a obce ve  správním obvodu kraje
Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání
hejtmanovi Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT  12.3.2009

 Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


9. Rozpočtové změny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  285/12/08

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 313/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 121.618,09 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. 329/2008

- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 955.000,-- Kč z titulu přijetí účelové dotace 
z  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to ve výši 487.000,-- Kč  jako investiční dotace a ve výši 468.000,-- Kč jako dotace neinvestiční. Finanční prostředky jsou určeny na pořízení kompenzačních pomůcek pro těžce zdravotně postižené žáky na základních a středních školách pro školy
a školská zařízení zřizovaná obcemi a dobrovolným svazkem obcí Karlovarského kraje v částce 
487.000,-- Kč (investiční prostředky) a v částce 371.000,-- Kč (neinvestiční prostředky), dále pro školy 
a školská zařízení zřizovaná Karlovarským krajem v částce 97.000,-- Kč (neinvestiční prostředky). Rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení je přílohou důvodové zprávy.

Rozpočtovou změnu č. 338/2008

- přesun rozpočtových prostředků z Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje do  Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové částce ± 16.247.522,97 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro Karlovarskou krajskou nemocnici, a.s. 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 investiční akce, které jsou uvedeny v důvodové zprávě.

Termín kontroly: 12.3.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru	
hlasování


10. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  286/12/08

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2008  až  302/2008

 JS Jan Snajdr  odůvodnění, popis předkládaného materiálu, v případě většího rozsahu uvést na samostatnou stránku. Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


11. Informace o dotacích ve školství v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  287/12/08

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


12. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Fotbalový klub Baník Sokolov a.s. 
a smlouva o poskytnutí příspěvku pro Fotbalový klub Baník Sokolov a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  288/12/08

- schvaluje 
	poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Fotbalovému klubu Baník Sokolov o.s. ve  výši 800.000,-- Kč na spolufinancování akce Výstavba minihřiště na 3. ZŠ v Sokolově jako podpora sportovních aktivit dětí a mládeže
	smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Fotbalovému klubu Baník Sokolov o.s. v navrhovaném znění


- ukládá ekonomickému odboru realizovat následné kroky spojené s uzavřením smlouvy a poskytnutím příspěvku 

 JS Jan Snajdr  odůvodnění, popis předkládaného materiálu, v případě většího rozsahu uvést na samostatnou stránku. Nepovinná položka, možné SMAZAT Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT  12.3.2009   

Zodpovídá:  DK David Korba  ředitel KÚKK, vedoucí ekonomického odboru, nebo vedoucí oddělení rozpočtu  Ing. Dagmar Divišová, vedoucího ekonomického odboru
hlasování


13. Schválení finančního krytí projektu „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ a  podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu - intervence 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  289/12/08

- souhlasí 
a) 	s podáním žádosti o dotaci do výzvy 5.3a) Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 na projekt „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“
b)	s předfinancováním projektu „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ v maximální výši 1.100.000 Kč
c)	s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu „Územně analytické podklady na území Karlovarského kraje“ v rámci Integrovaného operačního programu - intervence 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů byl pověřen odbor regionálního rozvoje
d) 	s předpokládanou výší uznatelných nákladů na projekt „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ v maximální výši 1.100.000 Kč
e)	se 100% příjmem dotace na projekt „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“, financování projektu je zajištěno z 85 % ze Strukturálních fondů EU a z 15 % ze státního rozpočtu ČR

- schvaluje závazný příslib financování plánovaného projektu „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje v maximální výši 1.100.000 Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu pro projekt „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“

Termín kontroly: 18.6.2009

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


14. Program obnovy venkova pro rok 2008 - změna v realizované akci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  290/12/08

- schvaluje změnu charakteru a parametrů akce obce Bečov nad Teplou,  na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D478/2008

Termín kontroly: 12.3.2009 

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


15. Program obnovy venkova pro rok 2008 - změna v realizované akci obce Okrouhlá

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  291/12/08

- schvaluje změnu parametrů akce obce Okrouhlá, na kterou byl poskytnut příspěvek v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku č. D440/2008 

Termín kontroly: 12.3.2009 

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


16. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2009 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  292/12/08

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace a  poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši  12 289 000,- Kč, z toho: 

Neinvestiční dotace	
Transfer na činnost Úřadu Regionální rady – způsobilé výdaje
2 213 000,- Kč
Transfer na činnost Úřadu Regionální rady – nezpůsobilé výdaje
1 799 000,- Kč
Transfer na spolufinancování projektů ROP
500 000,- Kč
Neinvestiční dotace celkem 
4 512 000,- Kč  

Investiční dotace	
Transfer na činnost Úřadu Regionální rady – způsobilé výdaje
294 000,- Kč
Transfer na činnost Úřadu Regionální rady – nezpůsobilé výdaje
83 000,- Kč
Transfer na spolufinancování projektů ROP
7 400 000,- Kč
Investiční dotace celkem 
7 777 000,- Kč  

Termín kontroly: 12.3.2009 

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


17. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  293/12/08

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Merklín ve výši 16 000,- Kč, město Mariánské Lázně ve výši 88 000,- Kč, obec Potůčky ve výši 19 000,- Kč, město Březová u Sokolova ve výši  19 000,- Kč a Sdružení centrální Krušnohoří ve výši 192 000,- Kč

Termín kontroly: 12.3.2009

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  294/12/08

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

č
Obec/Město
Pořizovaná dokumentace
DOTACE 
v II. kole 
celkem (tis. Kč)
1
Dolní Rychnov
Změna č. 2 ÚPN SÚ*: úprava před řízením a úprava před vydáním 
0,000
2
Hazlov
průzkumy a rozbory v rozsahu ÚAP**
145,000
3
Krásný Les
Změna č. 1 RP*** Damice: návrh, úprava před řízením a úprava před vydáním
35,700
4

Milíkov
digitalizace
38,000
5

Rovná
digitalizace
63,827
6
Stružná
SEA****
36,800
7
Valy
průzkumy a rozbory v rozsahu ÚAP
64,736
 
Celkem
 
384,063

*         ÚPN SÚ – územní plán sídelního útvaru
**       ÚAP – územně analytické podklady
***     RP – regulační plán
****   SEA – posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí

- schvaluje předložený dodatek č. 1 smlouvy D614/2008 ze 17.6.2008 pro obec Valy, které již byla poskytnuta dotace v I. kole ze stejného dotačního titulu, dle návrhu

Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT   12.3.2009 

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


19. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  295/12/08

- schvaluje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2009 - 7. změnu

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


20. Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  296/12/08

- schvaluje Strategii rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 

- ukládá odboru regionálního rozvoje a Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. zahájit realizaci strategie 

- ukládá Radě Karlovarského kraje povinnost předkládat Zastupitelstvu Karlovarského kraji informace 
o implementaci strategie v periodě 1x za půl roku

Termín kontroly: 18.6.2009

Zodpovídá: 	Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
                      Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 	 		kraje, p.o.
hlasování


21. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu NNO v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  297/12/08

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb pro rok 2009 dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb pro rok 2009

Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT   12.3.2009

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


22. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Boží Dar 
a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Boží Dar do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  298/12/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 865/13 o výměře 1786 m2 v k.ú. a obci Boží Dar formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Boží Dar, se sídlem Boží Dar 1, PSČ 362 62 Boží Dar, IČ 00479705, zastoupené starostou města Ing. Janem Horníkem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Boží Dar

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 362/9 o výměře 2218 m2 v k.ú. a obci Boží Dar formou darovací smlouvy mezi Městem Boží Dar, se sídlem Boží Dar 1, PSČ 362 62 Boží Dar, IČ 00479705, zastoupené starostou města Ing. Janem Horníkem (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Města Boží Dar 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: 12.3.2009

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


23. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Luby 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Luby do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  299/12/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 2622/2 o výměře 62 m2, č. 2622/3 o výměře 33 m2, 
č. 2626/8 o výměře 153 m2, č. 2626/9 o výměře 77 m2, č. 2626/10 o výměře 1 m2, č. 2626/11 o výměře 
18 m2, č. 2626/12  o výměře 23 m2, č. 2626/13 o výměře 40 m2, č. 2626/14 o výměře 5 m2, č. 2626/20 
o výměře 2 m2, č. 2637/4 o výměře 61 m2, č. 2637/5 o výměře 1 m2, č. 2637/6 o výměře 2 m2, č. 2637/7 
o výměře 11 m2, č. 2637/8 o výměře 2 m2, č. 2638/2 o výměře 21 m2, č. 2638/3 o výměře 6 m2, č. 2638/4 
o výměře 2 m2, č. 2638/5 o výměře 8 m2, č. 2638/6 o výměře 1 m2, č. 2638/7 o výměře 2 m2 a č. 2638/8 
o výměře 2 m2, vše v k.ú. Luby I a obci Luby, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Luby, se sídlem nám. 5. května 164, PSČ 351 37 Luby, IČ 00254053, zastoupené starostou města panem Karlem Kubešem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Luby

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 206/2 o výměře 8 m2, č. 2623/6 o výměře 34 m2, 
č. 2626/17 o výměře 2 m2,  č. 2626/18 o výměře 1 m2, č. 2626/19 o výměře 2 m2, č. 2637/9 o výměře 4 m2, 
č. 2637/11 o výměře 21 m2, č. 2637/12 o výměře 5 m2, č. 2637/13 o výměře 26 m2, č. 2870/4 o výměře 
14 m2, č. 3025/2 o výměře 224 m2 a č. 3025/4 o výměře 21 m2, vše v k.ú. Luby I a obci Luby, formou darovací smlouvy mezi Městem Luby, se sídlem nám. 5. května 164, PSČ 351 37 Luby, IČ 00254053, zastoupené starostou města panem Karlem Kubešem (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Luby 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: 12.3.2009

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

24. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/19833 včetně pozemkových parcel, mostu ev. č. 19833-1, součástí a příslušenství v k.ú. Milhostov u Mariánských Lázní

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  300/12/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 617/1 o výměře 1509 m2 a pozemkové parcely č. 617/8 o výměře 5102 m2, vše včetně stavby silnice č. III/19833, mostu ev. č. 19833-1, součástí a příslušenství v k.ú. Milhostov u Mariánských Lázní a obci Zádub - Závišín 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 Zádub - Závišín, se sídlem Zádub 92, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 00 57 27 72, zastoupenou starostou obce Ing. Jiřím Nešporem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Zádub - Závišín. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost 
o vyřazení silnice č. III/19833 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: 12.3.2009

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

25. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/21023 včetně pozemkových parcel, součástí a příslušenství v k.ú. Paseka u Březové

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  301/12/08

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 505/2 o výměře 90 m2 a části pozemkové parcely 
č. 434 o výměře 5744 m2, která byla geometrickým plánem č. 34-108/2008 oddělena z původní pozemkové parcely č. 434 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 434/2, vše včetně stavby silnice č. III/21023, součástí a příslušenství v k.ú. Paseka u Březové a obci Březová 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 Březová, se sídlem nám. Míru 230, 357 61 Březová, IČ 259250, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Boudou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Březová. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/21023 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: 12.3.2009

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

26. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Kaceřov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Kaceřov do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  302/12/08

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 109, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 105-6/2008 z původní pozemkové parcely č. 109 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 109/13 o výměře 137 m2, č. 109/14 o výměře 79 m2, č. 109/15 o výměře 118 m2, č. 109/16 
o výměře 181 m2 a částí pozemkové parcely č. 109, které byly označeny stejným geometrickým plánem jako její díl „b“ o výměře 1 m2 a díl „c“ o výměře 17 m2, vše v k.ú. Horní Pochlovice a obci Kaceřov, části pozemkové parcely č. 114, která byla oddělena geometrickým plánem č. 244-6/2008 z původní pozemkové parcely č. 114 a označena jako její díl „c“ o výměře 302 m2, částí pozemkové parcely č. 114, které byly odděleny geometrickým plánem č. 248-6/2008 z původní pozemkové parcely č. 114 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 114/10 o výměře 105 m2, č. 114/11 o výměře 1061 m2, části pozemkové parcely č. 131, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 131 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 131/4 o výměře 338 m2 a části pozemkové parcely č. 267/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 249-6/2008 z původní pozemkové parcely č. 267/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 267/7 o výměře 572 m2, vše v k.ú. Kaceřov u Kynšperka nad Ohří a obci Kaceřov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Kaceřov, se sídlem Kaceřov č.p. 32, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 00259381, zastoupenou starostkou obce Mgr. Miroslavou Zadražilovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Kaceřov

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 121/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 105-6/2008 z původní pozemkové parcely č. 121/2 a označena jako její díl „e“ o výměře 5 m2 v k.ú. Horní Pochlovice a obci Kaceřov a části pozemkové parcely č. 127/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 244-6/2008 z původní pozemkové parcely č. 127/1 a označena jako její díl „b“ o výměře 1 m2 v k.ú. Kaceřov u Kynšperka nad Ohří a obci Kaceřov, formou darovací smlouvy mezi Obcí Kaceřov, se sídlem Kaceřov č.p. 32, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 00259381, zastoupenou starostkou obce 
Mgr. Miroslavou Zadražilovou (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 Obce Kaceřov 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: 12.3.2009

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

27. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje –  části pozemkové parcely č. 5/1 
a č. 17  v  k.ú. Chranišov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  303/12/08

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 5/1, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 144-18/2007 z původní pozemkové parcely č. 5/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 5/5 o výměře 85 m2 a č. 5/6 o výměře 216 m2 a  částí pozemkové parcely č. 17, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 17 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 17/4 o výměře 906 m2 a č. 17/5 o výměře 309 m2, vše v k.ú. Chranišov 
a obci Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo , IČ 00259527, zastoupené starostou města 
Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo

- 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: 12.3.2009

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


28. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemkové parcely č. 2888 v k.ú. Dražov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  304/12/08

- schvaluje prodej částí pozemkové parcely č. 2888, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 181-6261/2008 z původní pozemkové parcely č. 2888 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2888/2 o výměře 130 m2 a pozemková parcela č. 2888/3 o výměře 22 m2  v k.ú. Dražov a obci Stanovice formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Miloslavem Tichým a Jitkou Tichou, trvale bytem Dražov 129, PSČ 360 01 Stanovice (jako kupující na straně druhé), za cenu 100,- Kč/m2, tj. 15.200,- Kč + 2.200,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku 
+ 5462,- Kč za vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 22.862,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Tichých

- 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: 12.3.2009

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

29. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  305/12/08

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 530/1 o výměře 130 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 75-384/2008 z původní pozemkové parcely č. 530/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 530/4 v k.ú. Horní Lipina a obci Lipová formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a panem Martinem Líbalem, trvale bytem Palackého 1284/32, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 76,92 Kč/m2, tj. 10.000,- Kč + 2.030,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.927,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 16.457,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Martina Líbala

- 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: 12.3.2009

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

30. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 879 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  306/12/08

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 879 o výměře 47 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 240-385/2008 z původní pozemkové parcely č. 879 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 879/2 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu a obci Tři Sekery formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Františkem Gábou a Kateřinou Gábovou, trvale bytem Tři Sekery u Kynžvartu 136, PSČ 353 01 Mariánské Lázně (jako kupující na straně druhé), za cenu 59,57 Kč/m2, tj.  2.800,- Kč + 2.530,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.927,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 9.757,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Gábových

- 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: 12.3.2009

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

31. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavební parcela č. st. 208/2 v k.ú. Stříbrná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  307/12/08

- schvaluje prodej stavební parcely č. st. 208/2 o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Stříbrná formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a paní Jitkou Maškovou a paní Zdeňkou Maškovou, trvale bytem B. Smetany 1757, PSČ 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za cenu 170,- Kč/m2, tj. 340,- Kč + 1.300,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.140,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví paní Jitky Maškové a paní Zdeňky Maškové

- 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: 12.3.2009

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


32. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavby bývalé čistírny odpadních vod, včetně části p.p.č. 2404/1 a části p.p.č. 2406/3, vše v k.ú. Nejdek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  308/12/08

- schvaluje prodej stavby bývalé čistírny odpadních vod, vč. vedlejší stavby přístřešku (stavby nejsou evidovány v katastru nemovitostí), příslušenství, venkovních úprav na p.p.č. 2404/1, části p.p.č. 2404/1 
o výměře 1623 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1399-170/2008 z původní p.p.č. 2404/1 
a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2404/6, části p.p.č. 2406/3 o výměře 60 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní p.p.č. 2406/3 a označena jako její díl „b“ a přisloučena do nově vzniklé p.p.č. 2404/6, vše v k.ú. Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Léčebnou dlouhodobě nemocných, se sídlem Osvětimská 975, 362 22  Nejdek, IČ 69979821 (jako prodávající na straně jedné) a panem Zdeňkem Holíkem, bytem Karlovarská 1068, 362 22 Nejdek (jako kupující na straně druhé), za cenu 227.940,-- Kč + 7.000,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu 
+ 500,-- Kč za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 235.440,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Zdeňka Holíka

- ukládá ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřuje ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 12.3.2009

Zodpovídá: Olga Rožcová, ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných
hlasování


33. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov – I

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  309/12/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 351.687,14 Kč, který je ve správě organizace Sociální služby, příspěvková organizace – Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří, obecně prospěšné společnosti, Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem v Sokolově, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací kraje Sociální služby, příspěvková organizace, a společností Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem v Sokolově

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Sociální služby, příspěvková organizace a společností Pomoc v nouzi, o.p.s.

Termín kontroly: 16.4.2009

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


34. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje společnosti Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem Sokolov – II

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  310/12/08

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje dle přiloženého soupisu v celkové částce 789.717,49 Kč, který je ve správě organizace Sociální služby, příspěvková organizace – Intervenční centrum v Sokolově, obecně prospěšné společnosti, Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem v Sokolově, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací kraje Sociální služby, příspěvková organizace, a společností Pomoc v nouzi, o.p.s., se sídlem v Sokolově

- ukládá uzavřít darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem, zastoupeným organizací Sociální služby, příspěvková organizace a společností Pomoc v nouzi, o.p.s.

Termín kontroly: 16.4.2009

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


35. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Obci Pomezí nad Ohří – korpus Krista z kříže z kostela sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  311/12/08

- schvaluje darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje - korpus Krista z kříže z kostela sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, který je ve správě Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, obci Pomezí nad Ohří formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Krajské muzeum Karlovarského kraje, a Obcí Pomezí nad Ohří s tím, že originál korpusu Krista bude vystaven v interiéru kostela a současně zabezpečen bezpečnostním zařízením. Pro umístění na kříž na vnější stěně kostela bude na náklady obce pořízena replika původní plastiky.

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

Termín kontroly: 16.4.2009

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  312/12/08

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 939/1, v k.ú. Loket s tím, že po skončení nájemního vztahu převede nájemce Karlovarský kraj na pronajímatele Sokolovskou uhelnou, právního nástupce, a.s., bezúplatně stavbu cyklostezky

Termín kontroly: 18.6.2009

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


37. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel v k.ú. Olšová Vrata

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  313/12/08

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 411/1 o výměře cca 45 m2, č. 453/2 o výměře cca 
500 m2, č. 457 o výměře cca 277 m2, č. 459 o výměře cca 180 m2, č. 464 o výměře cca 21 m2, č. 491/1 
o výměře cca 661 m2, č. 510 o výměře cca 500 m2, č. 587/1 o výměře cca 3 m2, č. 588/1 o výměře cca 5 m2, č. 588/2 o výměře cca 74 m2 a č. 591 o výměře cca 302 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata, formou smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Městem Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 361 20 (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 v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku, a tím převede předmětné nemovitosti z majetku Města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“.

- 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: 12.3.2009

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

38. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Vodná 
u Bečova nad Teplou

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  314/12/08

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely  č. 357/8 o výměře 127 m2 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi paní Pavlou Ložkovou, trvale bytem Plzeňská 
č.p. 372, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou (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 28,42 Kč/m2, tj. 3.610,- Kč + 1.954,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 1.356,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 7.420,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku paní Pavly Ložkové do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely  č. 357/6 o výměře 10 m2 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou 
a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi manželi Liborem Sedláčkem a Zlatou Sedláčkovou, oba trvale bytem Školní 876/7, PSČ 357 31 Horní Slavkov (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 71,- Kč/m2, tj. 710,- Kč + 1.953,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 107,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 3.270,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Sedláčkových do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely  č. 357/7 o výměře 11 m2 a pozemkové parcely  č. 357/9 
o výměře 601 m2 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi manželi Ing. Jozefem Čamborou a Ing. Frederikou Čamborovou, oba trvale bytem Lidická 536/79, PSČ 360 20 Karlovy Vary (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 
29,20 Kč/m2, tj. 17.870,- Kč + 1.954,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 6.536,- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 26.860,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Čamborových 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: 12.3.2009

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


39. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1740/1 v k.ú. Rotava

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  315/12/08

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1740/1 o výměře cca 655 m2 v k.ú. Rotava 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 v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku, a tím převede předmětnou nemovitost z majetku ČR - Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu „III/210 41 Rotava – opěrná zeď“.

- 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: 12.3.2009

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

40. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 465/1, č. 466 a č. 509 v k.ú. Olšová Vrata

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  316/12/08

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 465/1 o výměře cca 147 m2, části pozemkové parcely č. 466 o výměře cca 324 m2 a části pozemkové parcely č. 509 o výměře cca 723 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek 
k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Ing. Jiřím Dufkem, trvale bytem Olšová Vrata 198, PSČ 360 01 Karlovy Vary (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 byla stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 292-27/2008 ze dne 20.11.2008 ve výši 573.120,- Kč, a tím převede předmětné nemovitosti z majetku Ing. Jiřího Dufka, do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90 dnů od okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby.

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

Termín kontroly: 12.3.2009

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

41. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 507 v k.ú. Olšová Vrata

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  317/12/08

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 507 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek 
k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Lesní společností Františkovy Lázně, a.s., se sídlem Františkovy Lázně, Nezvalova 34/8, PSČ 351 01, IČO 45351902 (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 byla stanovena v souladu s předpisy 
o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 292-27/2008 ze dne 20.11 ve výši 43.200,- Kč, a tím převede předmětnou nemovitost z majetku Lesní společnosti Františkovy Lázně, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90 dnů od okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby.

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

Termín kontroly: 12.3.2009

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

42. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 602/11 v k.ú. Velká Hleďsebe

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  318/12/08

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 602/11 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Velká Hleďsebe formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi paní Hanou Jantz, trvale bytem Köln, Rath/Heumar, Volberger Weg 8, SRN (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 byla stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 196-5776/2008 D1 ze dne 10.9.2008 ve výši 23.000,- Kč, a tím převede předmětnou nemovitost z majetku paní Hany Jantz, do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 215-001 Velká Hleďsebe“.

- 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: 12.3.2009

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


43. Žádost o schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  319/12/08

- schvaluje podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací, v souvislosti s realizací stavby: „Silnice III/00630 Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice“

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení a pověřuje jej podpisem tohoto návrhu

Termín kontroly: 12.3.2009

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


44. Změna usnesení č. ZK 128/06/08 ze dne 19.6.2008 – Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně staveb, součástí a příslušenství

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  320/12/08

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. ZK 128/06/08 ze dne 19.6.2008 týkající se kupní ceny ve znění 

      - schvaluje úplatné nabytí za cenu 5.270.410,- Kč

Zbývající část usnesení č. ZK 128/06/08 ze dne 19.6.2008 se nemění.

- schvaluje úplatné nabytí za cenu 6.270.410,- Kč s tím, že částka ve výši 5.270.410,- Kč bude kryta ze státního rozpočtu dle Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a částka v maximální výši do 1.000.000,- Kč bude poskytnuta Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, městem Sokolov jako finanční příspěvek

Termín kontroly: 12.3.2009

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


45. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací s městem Loket – změna podmínek smlouvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  321/12/08

- schvaluje změnu podmínek smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, týkající se bezúplatného převodu nemovitostí v k.ú. Loket, který byl schválen Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 641/08/08 ze dne 7.8.2008 a Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 198/09/08 ze dne 18.9.2008

	původní znění čl. II. odst. 1 smlouvy

             Budoucí dárce se na základě této smlouvy zavazuje, že nejpozději do 60-ti dnů po současném splnění podmínek, a sice po doložení průkazného potvrzení o získání finančních prostředků z EU na opravy předmětného mostu ze strany budoucího obdarovaného a po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o vyřazení předmětného mostu a předmětné části silnice ze silniční sítě, uzavře s budoucím obdarovaným darovací smlouvu, kde předmětem této smlouvy bude bezúplatný převod (darování) předmětu daru budoucím dárcem budoucímu obdarovanému.
původní znění čl. III. odst. 3 smlouvy
             Pokud z jakéhokoli důvodu nenastanou obě dvě podmínky uvedené v bodě 1 a 2 tohoto článku, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit. Doručením  písemného odstoupení od smlouvy druhé straně se tato smlouva ruší.
nové znění čl. II. odst. 1 smlouvy
             Budoucí dárce se na základě této smlouvy zavazuje, že nejpozději do 60-ti dnů po současném splnění podmínek, a sice po doložení průkazného potvrzení o získání minimálně 85% požadovaných finančních prostředků z EU na opravy předmětného mostu ze strany budoucího obdarovaného a po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o vyřazení předmětného mostu a předmětné části silnice ze silniční sítě, uzavře s budoucím obdarovaným darovací smlouvu, kde předmětem této smlouvy bude bezúplatný převod  (darování) předmětu daru budoucím dárcem budoucímu obdarovanému.
nové znění čl. III. odst. 3 smlouvy
             Pokud z jakéhokoli důvodu nenastane jedna ze dvou podmínek uvedených v bodě 1 a 2 tohoto článku, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit. Doručením  písemného odstoupení od smlouvy druhé straně se tato smlouva ruší.

- 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: 12.3.2009

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


46. Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  322/12/08

- schvaluje 
a)	předfinancování projektu „Art centrum Galerie 4“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2008 – 2011, a to ve výši 31 000 000,00 Kč v letech 2008 - 2011 a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je 2 325 000,00 Kč
b)  podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 
	   – 2013 na akci „Art centrum Galerie 4“
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Art centrum Galerie 4“ 
skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena Galerie 4 -  Galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje
pověření Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - Galerie fotografie, podpisem žádosti 
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv
 f)	pověření Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - Galerie fotografie, předložením žádosti 
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Art centrum Galerie 4“
g)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Galerie 4 -  Galerie fotografie

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
	         a cestovního ruchu
hlasování


47. Zrušení usnesení č. ZK 239/11/07 ze dne 8.11.2007 - Projekt „OUT-DOOR - knihovna v přírodě“ – Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  323/12/08

- ruší usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 239/11/07 ze dne 8.11.2007

Zodpovídá: Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
	         a cestovního ruchu
hlasování


48. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  324/12/08

- schvaluje v  souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajských zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 18.6.2009 

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
hlasování


49. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  325/12/08

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2009 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci svěřen k jejímu vlastnímu hospodářskému využití 

- vydává v souladu se schválenou změnou Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětský domov Karlovy Vary dle návrhu

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

Termín kontroly: 12.3.2009

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


50. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  326/12/08

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2009 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci svěřen k jejímu vlastnímu hospodářskému využití 

- vydává v souladu se schválenou změnou Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov dle návrhu

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

Termín kontroly: 12.3.2009

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


51. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  327/12/08

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2009 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci svěřen k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a rozšíření doplňkové činnosti o oblast Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor činnosti 72)

- vydává v souladu se schválenou změnou Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední lesnická škola Žlutice dle návrhu

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

Termín kontroly: 12.3.2009

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


52. Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Gymnázium Cheb „Jazykové 
a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ 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  328/12/08

- schvaluje celkové výdaje české části projektu „Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ realizované českým partnerem ve výši cca 25.000.000,- Kč, uvedenými 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 české části projektu „Jazykové 
a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. cca 2.500.000,- Kč

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Jazykové a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ ve výši 90 % celkových nákladů, tj. cca 22.500.000,- Kč z prostředků rozpočtu kraje 

Termín kontroly: 18.6.2009
 
Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace
hlasování


53. Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.


54. Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 

Zastupitelstvo Karlovarského 
usnesením č. ZK  329/12/08

- schvaluje celkové výdaje české části projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko“ realizované českým partnerem ve výši 6.461.768,- Kč, uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování české části projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 646.177,- Kč

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR - Bavorsko“ do výše 90 % celkových nákladů, tj. 5.815.591,- Kč z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje 

Termín kontroly: 18.6.2009 

Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel příspěvkové organizace
hlasování


55. Schválení finančního krytí přípravné fáze a výsledků jednacího řízení bez uveřejnění v rámci projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ Integrované střední školy 	technické a ekonomické Sokolov v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  330/12/08

- schvaluje závazek Karlovarského kraje na poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje ve výši 11.136.658,- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve výši dle návrhu

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, kdy jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče RECONSTRUCTION s.r.o., M. Horákové 48, 170 00 Praha 7, s nabídkovou cenou 1.112.412,- Kč včetně DPH

- pověřuje zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Ing. Zdeňku Kolbasovou podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, s prodlouženým termínem do 28.2.2009, s vítězem soutěže, firmou RECONSTRUCTION s.r.o., M. Horákové 48, 170 00 Praha 7, s nabídkovou cenou 1.112.412,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

- schvaluje výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, kdy jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče INVESTON s.r.o., Horova 2017, 360 01 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 106.000,- Kč včetně DPH 
- pověřuje zástupkyni ředitele příspěvkové organizace Ing. Zdeňku Kolbasovou podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo s vítězem soutěže, firmou INVESTON s.r.o., Horova 2017, 360 01 Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 106.000,- Kč včetně DPH, po marném uplynutí lhůt k podání námitek k průběhu zadávacího řízení 

Termín kontroly: 18.6.2009 

Zodpovídá: Ing. Zdeňka Kolbasová, zástupkyně ředitele příspěvkové organizace
hlasování


56. Zajištění realizace smlouvy č. CZ.1.09/1.3.00/10.00163 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu Soudružnosti Severozápad na akci „Centrum technického vzdělávání Ostrov“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  331/12/08

- schvaluje, aby s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Ostrov byla uzavřena smlouva 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

- schvaluje, aby s příspěvkovou organizací Střední průmyslová škola Ostrov byla uzavřena smlouva o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad 

Termín kontroly: 18.6.2009 

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  332/12/08

- schvaluje poskytnutí částky 507.389,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   12.3.2009

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


58. Příspěvek na EKOKONTEJNERY obcím


Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  333/12/08

- schvaluje jednotlivé příspěvky určené obcím na zřízení EKOKONTEJNERU dle návrhu:



Dovybavení  měst a obcí prostředky na shromažďování odpadů
„ekokontejnery“

obec

zařízení/prostředek
Kč
1
Milíkov
Jan Benka, Milíkov 1, PSČ 350 01 Cheb
IČ: 00572713
EKOKONTEJNER včetně shromažďovacích prostředků
140 000,- 
2
Otovice
Stefana Švecová, Hroznětínská 130, 362 32 Otovice
IČ: 00573272
EKOKONTEJNER včetně shromažďovacích prostředků
140 000,-
3
Verušičky
Petr Kvasnička, Verušičky 5, PSČ 364 56
IČ: 00255131
EKOKONTEJNER včetně shromažďovacích prostředků
140 000,-

Termín kontroly:  17.9.2009

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


59. Návrh nových Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  334/12/08

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí 
       
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
hlasování


60. Příspěvek městu Luby na výstavbu kanalizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  335/12/08

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000.000,- Kč městu Luby na výstavbu kanalizace

Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT  12.3.2009

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


61 a) Navýšení příspěvku na provoz Centra substituční terapie z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví           

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  336/12/08

- schvaluje navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví, o částku 
100.000,-- Kč na provoz Centra substituční terapie při nestátním zdravotnickém zařízení Božena Kalvasová – protialkoholní a protitoxikomanická poradna pro mladistvé, rodiče a blízké osoby, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary

Termín kontroly: JS Jan Snajdr  Nepovinná položka, není-li vyplněna SMAZAT  16.4.2009

Zodpovídá: DK David Korba  Člen RKK, vedoucí odboru, ředitel PO  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
hlasování


61 b) Refundace regulačních poplatků Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  337/12/08

- ukládá Radě Karlovarského kraje zajistit mechanismus úhrady regulačních poplatků krajem ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem v souladu s právními předpisy, a to nejdříve od 1.1.2009 

Termín kontroly: 12.3.2009

Zodpovídá: Rada Karlovarského kraje 
hlasování


61 c)  Dodatek ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na reprodukci požární techniky jednotky SDH města Ostrov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  338/12/08

- schvaluje dodatek ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na reprodukci požární techniky jednotky SDH města Ostrov v navrhovaném znění
 
Termín kontroly: 12.3.2009 

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


