Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.3.2009
12.3.2009		Strana 1 (celkem 16)
                            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 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 12.3.2009 v době od 9:05 do 13:05 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 43 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………	Ing. Valjentová, Ing. Horník   	
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	            vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Jitka Doležalová


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

1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.3.2009		ZK  31/03/09
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 12.3.2009				ZK  32/03/09
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  33/03/09
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  34/03/09
5.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008				ZK  35/03/09
6.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009				ZK  36/03/09
7.	Informace o dotacích ve školství v roce 2009						ZK  37/03/09
8.	Dodatek smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu Pavilon akutní 		ZK  38/03/09
medicíny a centrálního vstupu“
9.	Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz regionálního 	ZK  39/03/09
bezpečnostního portálu
10.	Projekt FREAK - změna názvu projektu (BRAVE) 					ZK  40/03/09
11.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras 		ZK  41/03/09
a stezek v roce 2009 
12.	eGovernment v obcích - pravidla    								ZK  42/03/09
13.	Změna v poskytnuté dotaci v roce 2008 v dotačním titulu „Podpora územně 		ZK  43/03/09
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
- odboru regionálního rozvoje – I. kolo – Stříbrná 
14.	Změna v poskytnuté dotaci v roce 2008 v dotačním titulu „Podpora územně 		ZK  44/03/09
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
- odboru regionálního rozvoje – I. kolo – Stanovice 
15.	Návrh na udělení dotací pro rok 2009 v dotačním titulu „Podpora územně 		ZK  45/03/09
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje 
- odboru regionálního rozvoje – I. kolo 
16.	Zpráva o výsledcích realizace Program obnovy venkova 2008				ZK  46/03/09
17.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh pravidel					ZK  47/03/09
18.	Poskytování bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální 		ZK  48/03/09
situace občanů 	Karlovarského kraje
19.	Schválení bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace 		ZK  49/03/09
občanů 	Karlovarského kraje
20.	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2009			ZK  50/03/09
21.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely 		ZK  51/03/09
č. 442/1 v k.ú. Horní Ves u Třebeně
22.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		ZK  52/03/09
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
23.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		ZK  53/03/09
se stavbou „II/181 Silniční obchvat Sokolov – Královské Poříčí“
24.	Bezúplatné nabytí pozemků v areálu Gymnázia Cheb do vlastnictví Karlovarského 	ZK  54/03/09
kraje – doplnění podmínek převodu a změna souvisejících usnesení
25.	Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Dalovice a Bohatice od Pozemkového fondu 	ZK  55/03/09
České republiky – doplnění předmětu nabytí a změna souvisejících usnesení
26.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 			ZK  56/03/09
pozemkových parcel č. 465/2, č. 516 a č. 517 v k.ú. Olšová Vrata
27.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně 	ZK  57/03/09
staveb, součástí a příslušenství v k.ú. Sokolov
28.	Projekt „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj 	ZK  58/03/09
– Čechy – Německo“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do Dispozičního 
fondu Cíle 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013
29.	Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje  na zajištění  		ZK  59/03/09
výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb
30. 	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 		ZK  60/03/09
a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009
31.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 		ZK  61/03/09
za školní rok 2007/2008 
32.	Poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu „Biologické ošetření vodní 		ZK  62/03/09
nádrže Novorolský rybník“
33.	Podpora zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje ve věci změny zákona 	ZK  63/03/09
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů
34a)	Program obnovy venkova 2009 – návrh rozdělení příspěvků 				ZK  64/03/09
34b)	Jmenování člena Výboru pro národnostní menšiny						ZK  65/03/09
34c)	Dodatek č. 2 ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 		ZK  66/03/09
	Karlovarského kraje na reprodukci  požární techniky jednotky SDH 
	města Ostrov
34d)	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.					ZK  67/03/09
34e)	Informace o postupu v případech neslučitelnosti mandátů zastupitelů			ZK  68/03/09
	Karlovarského kraje










           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. Tomáše Svobodu
- JUDr. Josefa Pavla
- JUDr. Václava Sloupa

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

-  Petra Kuliše
-  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. 34 a)	Program obnovy venkova 2009 – návrh rozdělení příspěvků 

bod č. 34 b)	Jmenování člena Výboru pro národnostní menšiny

bod č. 34 c)	Dodatek č. 2 ke smlouvě č. D 768/2008 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 			kraje na reprodukci  požární techniky jednotky SDH města Ostrov

bod č. 34 d)	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.					

bod č. 34 e)	Informace o postupu v případech neslučitelnosti mandátů zastupitelů Karlovarského kraje

hlasování

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.3.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  31/03/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.3.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 12.3.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  32/03/09

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

 			  8. jednání dne 8. ledna 2009
  			  9. jednání dne 9. ledna 2009 (mimo řádný termín)
			10. jednání dne 12. ledna 2009 (mimo řádný termín)
			11. jednání dne 23. ledna 2009 (mimo řádný termín)
			12. jednání dne 27. ledna 2009 (mimo řádný termín)
			13. jednání dne 29. ledna 2009 
			14. jednání dne 9. února 2009 (mimo řádný termín)
			15. jednání dne 12. února 2009
		
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  33/03/09

- 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  34/03/09

- bere na vědomí zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá:  předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování

5. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  35/03/09

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2008  až  369/2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

6. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  36/03/09

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2009  až  36/2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování



7. Informace o dotacích ve školství v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  37/03/09

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za období leden až březen 2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

8. Dodatek smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu Pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  38/03/09

- schvaluje uzavření dodatku smlouvy o úvěru ve výši 500 mil. Kč mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou a.s.

Termín kontroly: 18.6.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

9. Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz regionálního bezpečnostního portálu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  39/03/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku Asociaci „Záchranný kruh“ na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 550 000,- Kč

- schvaluje předložený návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 550 000,- Kč

Termín kontroly: 18.6.2009  

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

hlasování

10. Projekt FREAK - změna názvu projektu (BRAVE)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  40/03/09

- schvaluje změnu názvu projektu FREAK na BRAVE

Termín kontroly: 16.4.2009 

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

hlasování


11. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2009 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  41/03/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras a stezek ve výši 446 000,- Kč dle návrhu

Termín kontroly: 18.6.2009

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

hlasování

12. eGovernment v obcích – pravidla

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  42/03/09

- schvaluje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen pravidla) v rámci dotačního programu „eGovernment v obcích“

Termín kontroly: 18.6.2009

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

hlasování

13. Změna v poskytnuté dotaci v roce 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – I. kolo – Stříbrná 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  43/03/09

- schvaluje uvedenou změnu v poskytnuté dotaci pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo pro obec Stříbrná a předložený dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje, evidenční číslo D588/2008 z 16.6.2008. Souhrn předpokládaných nákladů na realizaci projektu v roce 2008 byl 211.344,- Kč. 

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

hlasování

14. Změna v poskytnuté dotaci v roce 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – I. kolo – Stanovice 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  44/03/09

- schvaluje uvedenou změnu v poskytnuté dotaci pro rok 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo pro obec Stanovice a předložený dodatkem č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje, evidenční číslo D718/08 z 25.6.2008
Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje

hlasování

15. Návrh na udělení dotací pro rok 2009 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – I. kolo 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  45/03/09

- schvaluje rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje v roce 2009 – I. kolo dle přílohy č. 1

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

hlasování

16. Zpráva o výsledcích realizace Program obnovy venkova 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  46/03/09

- bere na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2008

- schvaluje uložení smluvní pokuty za porušení nepeněžní povinnosti příjemcům příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 2008:

Příjemce příspěvku
Porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku
Smluvní pokuta
Obec Abertamy
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Citice
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Dolní Nivy
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Milíkov
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Plesná
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Potůčky
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Smolné Pece
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Stanovice
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Valeč
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Valeč
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném  ve smlouvě
5 000,- Kč

Termín kontroly: 18.6.2009

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

hlasování

17. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh pravidel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  47/03/09

- schvaluje předložený návrh Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Projekt Partnerství pro budoucnost 3“ pro rok 2009

Termín kontroly: 18.6.2009

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

hlasování

18. Poskytování bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  48/03/09
- schvaluje 
	Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje

Vzor Smlouvy o půjčce
Vzor Smlouvy o spolupráci při poskytování bezúročné půjčky
Vzor Žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje
Postup činností při poskytování bezúročných půjček

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování

19. Schválení bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  49/03/09

- schvaluje žádosti bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje dle přílohy č. 3

- schvaluje zamítnutí žádosti bezúročné půjčky z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje dle přílohy č. 4

Termín kontroly: 18.6.2009

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování

20. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  50/03/09

- schvaluje plány práce:

			Kontrolního výboru
			Finančního výboru
			Výboru pro regionální rozvoj
			Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
			Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
			Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
			Výboru pro národnostní menšiny

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování

21. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 442/1 v k.ú. Horní Ves u Třebeně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  51/03/09

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 442/1 o výměře 43 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 105-596/2008 z původní pozemkové parcely č. 442/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 442/3 v k.ú. Horní Ves u Třebeně a obci Třebeň, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Leonhardem Reinhardtem, trvale bytem Josef Greiner/7, Dinkesbühl, a Květoslavou Reinhardtovou, trvale bytem Třebeň – Horní Ves 11, PSČ 350 02, Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 151,16 Kč/m2, tj. 6.500,- Kč + 1.926,- 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 12.853,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Reinhardtových

- 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

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  52/03/09

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 250 o výměře 20 m2, v k.ú. Mostov, obec Odrava, s tím, že stavba realizovaná na části pozemku p.č. 250 o výměře 20 m2 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva o převodu stavby realizované na části pozemku p.č. 250 o výměře 20 m2, vč. pozemku p.č. 250 o výměře 20 m2 do vlastnictví Karlovarského kraje za cenu v čase a místě obvyklou

Termín kontroly: 17.9.2009

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

hlasování
23. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „II/181 Silniční obchvat Sokolov – Královské Poříčí“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  53/03/09

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou silničního obchvatu „II/181 Silniční obchvat Sokolov – Královské Poříčí“ s tím, že po skončení nájemního vztahu převede pronajímatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, na nájemce Karlovarský kraj, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, části pozemkové parcely 
č. 459/2 o výměře 2378 m2 v k.ú. a obci Královské Poříčí, formou kupní smlouvy

Termín kontroly: 17.9.2009

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

24. Bezúplatné nabytí pozemků v areálu Gymnázia Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje – doplnění podmínek převodu a změna souvisejících usnesení

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  54/03/09

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. st. 6594/4 o výměře 279 m2, pozemku p.č. 171/9 o výměře 
293 m2, pozemku p.č. 171/8 o výměře 14 m2, pozemku p.č. 171/10 o výměře 1538 m2, pozemku p.č. 171/15 
o výměře 33 m2, pozemku p.č. st. 6594/2 o výměře 259 m2, pozemku p.č. 171/11 o výměře153 m2, formou smlouvy o bezúplatném převodu mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (jako převodcem na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem 
PaedDr. Josefem Novotným (jako nabyvatelem na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatné zavazující podmínky převodu, které budou součástí smlouvy o bezúplatném převodu:

	 nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům výuky a sportovního využití žáků Gymnázia Cheb, nepoužívat nemovitosti ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám, nezcizit je, to vše po dobu 10 let od účinnosti této smlouvy

 za každé porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy 
o bezúplatném převodu dle tehdy platných cenových předpisů


- schvaluje bezúplatné nabytí: 
- pozemku p.č. st.2427/1 o výměře 201 m2
- pozemku p.č. st.2427/2 o výměře 9 m2 
- pozemku p.č. st.6572 o výměře 121 m2
- pozemku p.č. st.6594/1 o výměře 4350 m2
- pozemku p.č. st.6594/3 o výměře 6 m2
- pozemku p.č. st.6994 o výměře 154 m2 
- pozemku p.č. 171/1 o výměře 5063 m2
- pozemku p.č. 171/2 o výměře 142 m2
- pozemku p.č 171/3  o výměře 118 m2
- pozemku p.č. 171/4 o výměře 2 m2
- pozemku p.č. 171/5 o výměře 551 m2
- pozemku p.č. 171/6 o výměře 265 m2
- pozemku p.č. 171/7 o výměře 69 m2
- pozemku p.č. 171/12 o výměře 63 m2
- pozemku p.č. 171/13 o výměře 53 m2
- pozemku p.č. 171/14 o výměře 208 m2
- pozemku p.č. 2182/6 o výměře 548 m2
- pozemku p.č. 2182/16 o výměře 395 m2
- pozemku p.č. 2182/17 o výměře 276 m2
- pozemku p.č. 169/1 o výměře 32 m2
- pozemku p.č. 2700 o výměře 30 m2
formou darovací smlouvy mezi Městem Cheb (jako dárcem na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací (jako obdarovaným na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku Města Cheb do majetku Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

- zrušuje usnesení č. ZK 216/09/04 ze dne 16.9.2004

- zrušuje usnesení č. ZK 54/03/07 ze dne 15.3.2007

Termín kontroly: 17.9.2009

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

25. Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Dalovice a Bohatice od Pozemkového fondu České republiky – doplnění předmětu nabytí a změna souvisejících usnesení

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  55/03/09

- schvaluje bezúplatné nabytí následujících nemovitostí, které potřebuje pro svoji činnost Střední zemědělská škola v Dalovicích - školské zařízení zřízené Karlovarským krajem a zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení podle zvláštního předpisu:

- části pozemku p.č. 626/1 o celkové výměře 8514 m2,
vše v k.ú. Bohatice

- pozemku p.č. 471/1 o výměře 35007 m2
- pozemku p.č. 478 o výměře 2652 m2
- pozemku p.č. 517 o výměře 5330 m2
- pozemku p.č. 519/1 o výměře 23266 m2
- pozemku p.č. 519/2 o výměře 627 m2
- pozemku p.č. 520 o výměře 2198 m2 
- pozemku p.č. 521/2 o výměře 1301 m2
- pozemku p.č. 521/3 o výměře 46 m2
- pozemku p.č. 522 o výměře 137 m2
- pozemku p.č. 523 o výměře 8396 m2
- pozemku p.č. 525/1 o výměře 15145 m2
- pozemku p.č. 526 o výměře 39309 m2
- pozemku p.č. 528 o výměře 628 m2
- pozemku p.č. 529 o výměře 277 m2
- pozemku p.č. 532 o výměře 5922 m2
- pozemku p.č. 533/2 o výměře 413 m2
- pozemku p.č. 534/2 o výměře 10260 m2
- pozemku p.č. 610 o výměře 42878 m2
- pozemku p.č. 652 o výměře 4335 m2
- pozemku p.č. 653 o výměře 223 m2
- pozemku p.č. 654 o výměře 62179 m2
- pozemku p.č. 655 o výměře 1048 m2
- pozemku p.č. 657 o výměře 960 m2
- pozemku p.č. 658 o výměře 15442 m2
- pozemku p.č. 659 o výměře 24644 m2
- pozemku p.č. 679 o výměře 1859 m2
- budovy bez čp/če na  pozemku p.č. 494/1
- budovy bez čp/če na pozemku p.č. 496/2
- budovy bez čp/če na pozemku p.č. 496/3
- budovy č.p. 123 na pozemku p.č. 499
- budovy bez čp/če na pozemku p.č. 521/3,
vše v k.ú. Dalovice, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Pozemkovým fondem České republiky a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným, a tím převádí předmětné nemovitosti do majetku Karlovarského kraje

- zrušuje usnesení č. ZK 170/10/03 ze dne 30.10.2003

Termín kontroly: 17.9.2009

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

26. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 465/2, č. 516 a č. 517 v k.ú. Olšová Vrata

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  56/03/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 465/2 o výměře cca 328 m2, části pozemkové parcely č. 516 o výměře cca 154 m2 a části pozemkové parcely č. 517 o výměře cca 1138 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 Ladislavem Klichem, trvale bytem Ke Golfu 120, PSČ 360 01, Karlovy Vary, Olšová Vrata, Václavem Klichem, trvale bytem Jana Opletala 884/2, PSČ 
360 01, Karlovy Vary – Rybáře, Jiřím Filipem, trvale bytem Ke Golfu 139, PSČ 360 01, Karlovy Vary, Olšová Vrata a Petrem Filipem, trvale bytem Ke Golfu 139, PSČ 360 01, Karlovy Vary, Olšová Vrata  (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 dohodou ve výši 528,- Kč/m2,  tj. celkem 855.360,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Ladislava Klicha, Václava Klicha, Jiřího Filipa a Petra Filipa, do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 90 dnů od vydání územního rozhodnutí stavby „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: 18.6.2009

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



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  57/03/09

- schvaluje úplatné nabytí objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 370/3 včetně stavební parcely 
č. 370/3 o výměře 80 m2, objektu garáže bez čp/če  na stavební parcele č. 371 včetně stavební parcely č. 371 o výměře 150 m2, objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 372 včetně stavební parcely č. 372 
o výměře 112 m2, objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 373 včetně stavební parcely č. 373 
o výměře 258 m2 a pozemkové parcely č. 370/1 o výměře 3696 m2, vše včetně vedlejších staveb, součástí 
a příslušenství v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi manželi Jiřím Lippertem a Martinou Lippertovou, trvale bytem nám. Budovatelů 1406, PSČ 356 01, Sokolov, prostřednictvím stanoveného insolvenčního správce (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 stanovenou ve znaleckém posudku č. 5829a ze dne 28.2.2008 ve výši 5.270.410,- Kč + finanční příspěvek města Sokolova ve výši 1.000.000,- Kč, tj. celkem 6.270.410,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku manželů Lippertových prostřednictvím insolvenčního správce do vlastnictví Karlovarského kraje

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

- zrušuje usnesení č. ZK 128/06/08 ze dne 19.6.2008 

- zrušuje usnesení č. ZK 320/12/08 ze dne 18.12.2008 

Termín kontroly: 18.6.2009

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

28. Projekt „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“ – schválení finančního krytí a podání žádosti do Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  58/03/09

- schvaluje

a)	podání žádosti o dotaci do Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 na přeshraniční zrcadlový projekt „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“  
b)	předfinancování projektu „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho aktualizovaným Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2009 – 2014, a to ve výši 500 000,00 Kč v letech 2009 - 2010 a spolufinancování ve výši 10% celkových uznatelných nákladů, to je 50 000,00 Kč
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“
d)	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu bylo pověřeno Krajské muzeum Karlovarského kraje p.o.
e)   	pověření PhDr. Evy Dittertové, ředitelky Krajského muzea Karlovarského kraje p.o., podpisem žádosti 
o dotaci z Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013

Termín kontroly: 18.6.2009

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

hlasování

29. Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje  na zajištění  výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  59/03/09

- souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb v celkové výši 1 670 000,- Kč

Termín kontroly: 10.12.2009

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

hlasování

30. Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  60/03/09

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 dle přílohy v celkové výši 8.246.000 Kč

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

Termín kontroly: 17.9.2009

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená k zastupování vedoucího odboru školství, mládeže 
	           a tělovýchovy

hlasování

31. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2007/2008 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  61/03/09

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2007/2008

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2007/2008 způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a zaslat ji Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Termín kontroly: 18.6.2009

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, pověřená k zastupování vedoucího odboru školství, mládeže 
	           a tělovýchovy

hlasování

32. Poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu „Biologické ošetření vodní nádrže Novorolský rybník“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  62/03/09

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Městu Nová Role ve výši 200.000,- Kč na spolufinancování projektu „Biologické ošetření vodní nádrže Novorolský rybník“

Termín kontroly: 18.6.2009

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

hlasování

33. Podpora zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje ve věci změny zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  63/03/09

- projednalo návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon 
č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

- souhlasí s vyjádřením podpory Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje v předložení tohoto návrhu zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci zákonodárné iniciativy krajů

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, aby informoval:
	
	-  hejtmana Moravskoslezského kraje o podpoře zákonodárné iniciativy Moravskoslezského 	kraje 
	-  předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o podpoře zákonodárné iniciativy 	Moravskoslezského kraje 

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

hlasování

34 a) Program obnovy venkova 2009 – návrh rozdělení příspěvků 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  64/03/09

- schvaluje předložený návrh přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2009

Termín kontroly: 18.6.2009

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

hlasování

34 b) Jmenování člena Výboru pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  65/03/09

- jmenuje Ferdinanda Bernátha novým členem Výboru pro národnostní menšiny

- ukládá odboru kanceláře ředitele úřadu zajistit plnění usnesení po technické stránce

Zodpovídá:  Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování

34 c) Dodatek č. 2 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  66/03/09

- schvaluje dodatek č. 2 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: 17.9.2009

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 

hlasování

34 d)	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.					

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  67/03/09

- bere na vědomí informaci o stavu v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.

Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice, a.s.

hlasování

34 e)	Informace o postupu v případech neslučitelnosti mandátů zastupitelů Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  68/03/09

- bere na vědomí informaci o postupu v případech neslučitelnosti mandátů zastupitelů Karlovarského kraje

Zodpovídá: Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

hlasování


