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                            K a r l o v a r s k ý    k r a j    
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21



USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 22.1.2009 v době od 9:05 do 12:25 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 39 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………   	Mgr. Petříková, Ing. Keřka, Mgr. Novák, Ing. Hora, Ing. Horník, Ing. Kotek
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	            vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Pavlína Perutíková


usnesení č. 
A. 	 Volba návrhové komise
B.  	 Volba ověřovatelů zápisu
C.  	 Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 22.1.2009		ZK    01/01/09
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 22.1.2009				ZK    02/01/09
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK    03/01/09
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK    04/01/09
5.	Informace o dotacích ve školství v roce 2008						ZK    05/01/09
6.	Program obnovy venkova 2009 - návrh pravidel						ZK    06/01/09
7.	Projekt „Cyklostezka Ohře“ – schválení finančního krytí projektu a podání žádosti	ZK    07/01/09
8.	Revokace části usnesení a doplnění usnesení č. ZK 183/09/08 Projekt „Dopravní 	ZK    08/01/09
terminál Sokolov“ – schválení finančního krytí, schválení Smlouvy o partnerství 
a spolupráci
9.	Nesouhlas Karlovarského kraje s vybudováním výkonného silničního spojení 		ZK    09/01/09
Ostrov nad Ohří (ČR) – Zwickau (SRN) pro těžkou dálkovou nákladní dopravu
10.	Příprava žádostí o poskytnutí dotace z Operačního programu přeshraniční 		ZK    10/01/09
spolupráce na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji
11.	Příprava žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 		ZK    11/01/09
na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji a zajištění 
	finančního krytí
12.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 435 		ZK    12/01/09
v  k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou
13.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 3279/2 	ZK    13/01/09
	v  k.ú. Jindřichovice v Krušných horách
14.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela  č. 535/20 	ZK    14/01/09
	v k.ú. Loket
15.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemkové parcely č. 1003/13 	ZK    15/01/09
a č. 1310/2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
16.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové 	ZK    16/01/09
parcely č. 227 v k.ú. Březová
17.	Směna nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi 			ZK    17/01/09
ve vlastnictví manželů Pěnkavových
18.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební 		ZK    18/01/09
objekty SO 103, 203, 208, 209 a 714 a jejich zavedení do účetní evidence 
	Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace
	 – stavba „I/13 Ostrov obchvat“
19.	Projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ 			ZK    19/01/09
	a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ – schválení finančního krytí 
	a podání žádostí do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný 
	rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu a tvorby 
	a rozvoje cestovního ruchu
20.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury			ZK    20/01/09
21. 	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 	ZK    21/01/09
ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
22.	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 	ZK    22/01/09
na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR
23.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované 		ZK    23/01/09
Karlovarským krajem na rok 2009 pro školy a školská zařízení zřizované 
	obcemi
24.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední odborné 		ZK    24/01/09
školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary – „Zateplení 
SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ v rámci Operačního programu 
	Životní prostředí
25.	Projekt příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 		ZK    25/01/09
– „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech 
II. etapa – přístavba západního křídla“:
	Schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013

26.	Projekt příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická 	ZK    26/01/09
Sokolov – „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“:
	Schválení finančního krytí projektu  a podání žádosti do ROP NUTS II 
Severozápad pro období 2007 – 2013

27.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK    27/01/09
28.	a) Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení 	ZK    28/01/09
	  a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“: 
	schválení finančního krytí
	schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad pro období 
2007 – 2013

b) Zřízení Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje	ZK    29/01/09
c) Schválení dohody o partnerství mezi Městem Sokolov a Karlovarským krajem 	ZK    30/01/09
	   v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 5												






            PaedDr. Josef Novotný v. r.	        	                 	    Mgr. Jaroslav Borka v. r.
              	      hejtman                  				          náměstek hejtmana	
                Karlovarského kraje       	

A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Zdeňka Berku
- Ing. Karla Jakobce
- Mgr. Jiřího Holana
hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Petra Kuliše
- PaedDr. Vratislava Emlera
- Ing. Josefa Malého
hlasování


C) Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:
bod č. 28a) 	- Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon 		akutní medicíny a centrálního vstupu“: 
	schválení finančního krytí

schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013
bod č. 28b) 	- Zřízení Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje
bod č. 28c) 	- Schválení dohody o partnerství mezi Městem Sokolov a Karlovarským krajem v rámci
 		Integrovaného operačního programu, prioritní osy 5

hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 22.1.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  01/01/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 22.1.2009

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


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 22.1.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  02/01/09

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

 			  2. jednání dne 28. listopadu 2008 (mimo řádný termín)
  			  3. jednání dne 4. prosince 2008 
			  4. jednání dne 15. prosince 2008 (mimo řádný termín)
			  5. jednání dne 17. prosince 2008 (mimo řádný termín)
			  6. jednání dne 19. prosince 2008 (mimo řádný termín)
			  7. jednání dne 29. prosince 2008 (mimo řádný termín)

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  03/01/09

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

hlasování


4.  Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  04/01/09

- bere na vědomí zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá:  předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování


5. Informace o dotacích ve školství v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  05/01/09

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


6. Program obnovy venkova 2009 - návrh pravidel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  06/01/09

- schvaluje předložený návrh Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Program obnovy venkova“ pro rok 2009

Termín kontroly: 16.4.2009

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





7. Projekt „Cyklostezka Ohře“ – schválení finančního krytí projektu a podání žádosti

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  07/01/09

- schvaluje podání žádosti o dotaci do 4. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na akci „Cyklostezka Ohře“ o celkových nákladech ve výši 140.000.000,- Kč

- schvaluje zajištění finančního krytí na realizaci projektu „Cyklostezka Ohře“ s předpokládanou výší celkových nákladů 140.000.000,- Kč

- schvaluje zajištění předfinancování projektu „Cyklostezka Ohře“ ve výši 100% celkových nákladů projektu, tj. 140.000.000,- Kč

- schvaluje zajištění spolufinancování  projektu „Cyklostezka Ohře“ ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 10.500.000,- Kč

Termín kontroly: 12.3.2009
 
Zodpovídá:	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 			kraje, p.o.
hlasování


8. Revokace části usnesení a doplnění usnesení č. ZK 183/09/08 Projekt „Dopravní terminál Sokolov“ – schválení finančního krytí, schválení Smlouvy o partnerství a spolupráci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  08/01/09

- ruší ve smyslu důvodové zprávy stávající část textu uvedeného v usnesení č. ZK 183/09/08 ze dne 18.09.2008, bod 18, týkající se závazku Karlovarského kraje k zajištění předfinancování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ ve znění: 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ ve výši 95 % celkových předpokládaných způsobilých nákladů z prostředků kraje a ve výši 5 % celkových předpokládaných způsobilých nákladů z prostředků Města Sokolov
 - schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ ve výši 2,5 % způsobilých výdajů a ve výši 5 % způsobilých výdajů z prostředků Města Sokolov

	Ostatní text zůstává beze změny. 

- doplňuje ve smyslu důvodové zprávy v usnesení č. ZK 183/09/08  ze dne 18.09.2008, bod 18, týkající se závazku Karlovarského kraje k zajištění předfinancování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ takto:

	Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace do příslušné výzvy ROP NUTS II  Severozápad  pro období 2007 – 2013 na projekt „Dopravní terminál Sokolov“

Schvaluje finanční krytí na realizaci projektu „Dopravní terminál Sokolov“ v předpokládané výši celkových výdajů, tj. 110 000 000 Kč

	Schvaluje předfinancování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ ve výši 100% celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 110 000 000 Kč


	Schvaluje spolufinancování projektu „Dopravní terminál Sokolov“ ve výši 7,5% způsobilých výdajů projektu, tj. 8 250 000 Kč


Termín kontroly: 18.6.2009

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


9. Nesouhlas Karlovarského kraje s vybudováním výkonného silničního spojení Ostrov nad Ohří (ČR) – Zwickau (SRN) pro těžkou dálkovou nákladní dopravu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  09/01/09

- souhlasí s nevybudováním výkonného silničního spojení Ostrov nad Ohří (ČR) – Zwickau (SRN) 
pro těžkou dálkovou nákladní dopravu dle návrhu 

Termín kontroly:  16.4.2009    

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
hlasování


10. Příprava žádostí o poskytnutí dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  10/01/09

- schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce na realizaci projektu „Vytvoření dostatečně kapacitního, kvalitního a bezpečného silničního spojení Adorf - Aš“ s celkovými předpokládanými náklady cca 280 mil. Kč

- schvaluje podání žádosti o dotaci do Operačního programu přeshraniční spolupráce na realizaci projektu „Vytvoření dostatečně kapacitního, kvalitního a bezpečného silničního spojení Karlovy Vary - Schwarzenberg“ s celkovými předpokládanými náklady cca 74 mil. Kč

Termín kontroly: 18.6.2009

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  11/01/09

- schvaluje podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na realizaci staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji v rámci projektu s názvem „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ s celkovými předpokládanými náklady 
cca 420 mil. Kč

Termín kontroly: 18.6.2009

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


12. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 435 v k.ú. Vodná 
u Bečova nad Teplou

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  12/01/09

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 435 o výměře 79 m2 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Jiřím Plškem, trvale bytem Modenská 294/16, PSČ 360 07 Karlovy Vary - Doubí (jako kupující na straně druhé), za cenu 70,13 Kč/m2, tj.  5.540,- Kč + 2.200,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 844,- Kč 
za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 9.084,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Jiřího Plška

- 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: 18.6.2009

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


13. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 3279/2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  13/01/09

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 3279/2 o výměře 147 m2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách 
a obci Jindřichovice formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Jaroslavou Wurdingerovou, trvale bytem Karlovarská 534, PSČ 357 35 Chodov (jako kupující na straně druhé), za cenu 75,10 Kč/m2, tj. 11.040,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 5.579,- Kč 
za vyhotovení geometrického plánu + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 19.219,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Jaroslavy Wurdingerové

- 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: 18.6.2009

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


14. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela  č. 535/20 v k.ú. Loket

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  14/01/09

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 535/20 o výměře 78 m2 v k.ú. a obci Loket formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností 2P REALITY s.r.o. se sídlem Loket, ČSA 239/16, PSČ 357 33, IČ 26375192 (jako kupující na straně druhé), za cenu 92,15 Kč/m2, 
tj. 7.188,- Kč + 1.900,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 9.588,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti  2P REALITY s.r.o.

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

Termín kontroly: 18.6.2009

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


15. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemkové parcely č. 1003/13 a č. 1310/2 
v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  15/01/09

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1003/13 o výměře 371 m2 a pozemkové parcely č. 1310/2 o výměře 1210 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Lubomírem Krausem a Stanislavou Krausovou, oba trvale bytem Hraniční 51, PSČ 360 10 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za cenu 47,39 Kč/m2, tj. 74.930,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu 
do katastru nemovitostí, tj. celkem 77.530,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Krausových

- 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: 18.6.2009

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

hlasování en bloc o bodech č. 12-15


16. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 227 
v k.ú. Březová

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  16/01/09

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 227 o výměře 0,29 m2, která byla geometrickým plánem č. 345-93/2008 oddělena z původní pozemkové parcely č. 227 a označena jako její díl „b“ v k.ú. 
a obci Březová formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a panem Adolfem Pažďorou, trvale bytem Hrnčířská 2143/8, PSČ 350 02 Cheb (jako obdarovaný na straně druhé), 
a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Adolfa Pažďory

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

Termín kontroly: 18.6.2009

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


17. Směna nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví manželů Pěnkavových

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  17/01/09

- schvaluje směnu nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. pozemková parcela č. 597/4 o výměře 2542 m2 v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice) s nemovitostí ve vlastnictví paní Jany Pěnkavové, (tj. část pozemkové parcely č. 366/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 827-58/2008 z původní pozemkové parcely č. 366/6 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 366/27 
o výměře 1593 m2, vše v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice) a s nemovitostí ve společném jmění manželů Zdeňka a Jany Pěnkavových (tj. část pozemkové parcely č. 462/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 462/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela  č. 462/13 o výměře 949 m2, vše v k.ú. Hranice u Aše a obci Hranice), formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako první směňující „A“ na straně jedné) a panem Zdeňkem Pěnkavou a paní Janou Pěnkavovou, oba trvale bytem  Luční 629, PSČ 351 24 Hranice (jako druhý směňující „B1“ na straně druhé) a paní Janou Pěnkavovou, trvale bytem Luční 629, PSČ 351 24 Hranice (jako třetí směňující „B2“ 
na straně třetí)

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

Termín kontroly: 18.6.2009

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


18. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební objekty SO 103, 203, 208, 209 a 714 a jejich zavedení do účetní evidence Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace – stavba „I/13 Ostrov obchvat“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  18/01/09

- schvaluje bezúplatné nabytí stavebních objektů vybudovaných v rámci odstranění provozní škody stavby „I/13 Ostrov obchvat“ SO 103 – připojení Ostrov – střed, SO 203 – most nad objektem 101 km 3,161, 
SO 208 – most na objektu 103 větev A km 1,111, SO 209 – opěrná zeď u objektu 208 a SO 714 – PH stěna na větvi 103A v km 0,950 – 1,050, vše včetně součástí a příslušenství, formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56,  PSČ 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje zavedení nemovitého majetku - stavebních objektů vybudovaných v rámci odstranění provozní škody stavby „I/13 Ostrov obchvat“  SO 103 – připojení Ostrov – střed, SO 203 – most nad objektem 
101 km 3,161, SO 208 – most na objektu 103 větev A km 1,111, SO 209 – opěrná zeď u objektu 208 
a SO 714 – PH stěna na větvi 103A v km 0,950 – 1,050 včetně všech součástí a příslušenství do účetní evidence příspěvkové organizace zřízené Karlovarským krajem – Krajské správy a údržby silnic karlovarského kraje, příspěvková organizace

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

Termín kontroly: 18.6.2009

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


19. Projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ – schválení finančního krytí a podání žádostí do ROP NUTS II Severozápad, 
do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory – 4.3 Podpora marketingu 
a tvorby a rozvoje cestovního ruchu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  19/01/09

- schvaluje

podání žádostí o dotaci do 5. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu 
a lázeňství“ 
zajištění finančního krytí na realizaci projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“  4 500 000,00 Kč a projektu „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ 2 500 000,00 Kč
zajištění předfinancování projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ ve výši 100% celkových nákladů projektu, tj. 4 500 000,00 Kč a projektu „Konference cestovního ruchu 
a lázeňství“ ve výši 100% celkových nákladů projektu, tj. 2 500 000,00 Kč
zajištění spolufinancování projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ 
ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 337 500,00 Kč a projektu „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 187 500,00 Kč
e)	skutečnost, aby podáním žádostí o dotace a řízením projektů byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
f)  pověření PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádostí o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 pro projekty „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ a „Konference cestovního ruchu a lázeňství“ a partnerských smluv

Termín kontroly: 17.9.2009

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


20. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  20/01/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 uvedených v tabulce č. 2 

Termín kontroly: 17.9.2009

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


21. Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  21/01/09

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 570 000,- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 570 000,- Kč a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s. ve výši 570 000,- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy s tím, že příjemci využijí prostředky pro rozšíření programové nabídky

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 17.9.2009

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


22. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 na soutěže 
a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  22/01/09

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v celkové výši Kč 843.000,- na zabezpečení soutěží a přehlídek dětí a žáků v roce 2009 s příspěvkovými organizacemi 

		Dům dětí a mládeže Karlovy Vary ve výši Kč 325.000,-
		Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, ve výši Kč 249.000,-
		Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, ve výši Kč 269.000,- 
		dle návrhů

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedené smlouvy k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 16.4.2009

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





23. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem 
na rok 2009 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  23/01/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2009 v celkové výši Kč 311.000,- dle přílohy zprávy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit seznam schválených příspěvků, předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a realizovat veškeré úkoly vyplývající z organizování soutěží

Termín kontroly: 16.4.2009

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


24. Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary – „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  24/01/09

- schvaluje celkové výdaje projektu „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ ve výši 27.711.494,- Kč uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zateplení SOŠ pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary“ po celou dobu jeho realizace v celkové výši 14.592.575,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v této výši dle návrhu

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

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel příspěvkové organizace
hlasování


25. Projekt příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech – „Rekonstrukce 
a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“:
- Schválení finančního krytí a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  25/01/09

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 byla příspěvková organizace První české gymnázium v Karlových Varech

- schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- schvaluje celkové předpokládané výdaje projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ ve výši 70.858.250,- Kč včetně DPH uvedené v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdajů, tj. 5.200.449,- Kč včetně DPH 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech II. etapa – přístavba západního křídla“ ve výši 100% celkových nákladů, tj. 70.858.250,- Kč včetně DPH z prostředků kraje 

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace
hlasování


26. Projekt příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov – „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“:
- Schválení finančního krytí projektu  a podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  26/01/09

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 byla příspěvková organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- schvaluje celkové výdaje projektu „Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve výši 400.000.000,- Kč včetně DPH uvedené v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdajů, 
tj. 30.000.000,- Kč včetně DPH 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Projekt revitalizace centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve výši 100% celkových nákladů, tj.  400.000.000,- Kč včetně DPH z prostředků kraje 

Termín kontroly: 10.12.2009

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  27/01/09

- schvaluje poskytnutí částky 1.004.744,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   16.4.2009

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


28a) Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“: 
schválení finančního krytí
schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  28/01/09

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 byl Karlovarský kraj

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu“, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- schvaluje celkové výdaje projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši 298.000.000,- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013

- schvaluje závazek Karlovarského kraje spolufinancovat projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdaji, tj. 22.350.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje předfinancovat projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši celkových nákladů 298.000.000 Kč včetně DPH z prostředků kraje

Termín kontroly: leden 2010 

Zodpovídá: 	Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
		Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s.
hlasování


28b) Zřízení Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  29/01/09

- schvaluje 

		zřízení Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského  kraje

	příděl finančních prostředků do Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje ve výši 2.000.000 Kč


- zmocňuje Radu Karlovarského kraje k provádění rozpočtových opatření zapojováním finančních    prostředků z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje a přidělováním finančních prostředků do Fondu řízení likvidity Karlovarského kraje v souladu s jeho pravidly

- ukládá 

		Radě Karlovarského kraje připravit pravidla pro přidělování finančních prostředků z Fondu 
pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje


		Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zabezpečit kroky spojené s realizací tohoto usnesení


Termín kontroly: 12.3.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


28c) Schválení dohody o partnerství mezi Městem Sokolov a Karlovarským krajem v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 5

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  30/01/09

- schvaluje dohodu o partnerství mezi Městem Sokolov a Karlovarským krajem v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 5

Termín kontroly: 10.12.2009

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


