Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.4.2009
16.4.2009		Strana 12 (celkem 12)
                            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 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 16.4.2009 v době od 9:10 do 12:15 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 40 členů zastupitelstva
Omluveni:                ……………………………   	MUDr. Podzemská, MUDr. Kubín, Ing. Keřka, 
paní Křížová, Mgr. Petříková
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 16.4.2009		ZK    69/04/09
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 16.4.2009				ZK    70/04/09
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK    71/04/09
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK    72/04/09
5.	Volba přísedících Krajského soudu v Plzni							ZK    73/04/09
6.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009				ZK    74/04/09
7.	Zřízení příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání		staženo
8.	Schválení finančního krytí projektu „Clara II“						ZK    75/04/09
9.	Rámcová smlouva Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 	ZK    76/04/09
Číslo projektu 057 – Technická pomoc ČR (kód 85) – Karlovarský kraj
10.	Rámcová smlouva Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 	ZK    77/04/09
Číslo projektu 058 – Technická pomoc ČR (kód 86) – Karlovarský kraj
11.	Datový list Technické pomoci Cíl 3 Svobodný stát Sasko – Česká republika		ZK    78/04/09
12.	Studijní cesty do zemí EHP/Norsko: Island – inovativní přístupy ve veřejné správě	ZK    79/04/09
13.	Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu 			ZK    80/04/09
Karlovarského kraje pro období od 1.1.2009 do 30.6.2009
14.	Schválení bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace 		ZK    81/04/09
občanů Karlovarského kraje
15.	Projektový záměr – Optimalizace péče o osoby s duševním onemocněním 		ZK    82/04/09
na území Karlovarského kraje
16.	Žádost o stažení návrhu na vyvlastňovací řízení – k.ú. Královské Poříčí			ZK    83/04/09
17.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		ZK    84/04/09
pozemkové parcely č. 355/1 v k.ú. Novina u Sokolova
18.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 			ZK    85/04/09
pozemkových parcel v k.ú. Olšová Vrata
19.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	ZK    86/04/09
parcela č. 260/20 v k.ú. Skalná
20.	Informace o projektu Karlovarská krajská nemocnice a.s. - modernizace 		ZK    87/04/09
přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu
21.	Poskytnutí dotace Karlovarské krajské nemocnici a.s.					ZK    88/04/09
22.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, 			ZK    89/04/09
vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Karlovy Vary
23.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní škole 	ZK    90/04/09
praktické a Základní škole speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace
24.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK    91/04/09
na předfinancování realizační fáze projektu v rámci ROP NUTS II Severozápad 
prioritní osa 1. Regulace a rozvoj měst oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů na akci „Centrum technického vzdělávání Ostrov“		
25.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	ZK    92/04/09
na financování přípravné fáze projektu připravovaného k realizaci v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na akci „Projekt 
revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“
26.	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední škola 		ZK    93/04/09
živnostenská Sokolov – „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov“ v rámci 
Operačního programu Životní prostředí
27.	Změna usnesení č. ZK 328/12/08 – Schválení finančního krytí projektu 			ZK    94/04/09
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
28.	Změna č. 11 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje			ZK    95/04/09
29.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.					ZK    96/04/09
30.	Různé













             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:

- Hanu Hozmanovou
- Milana Matějku
- RNDr. Ing. Jaroslava Kočvaru
- Ing. Václava Jakubíka
hlasování


B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Jakuba Pánika
- Ing. Evu Valjentovou
- Ing. Josefa Malého
hlasování


C) Schválení programu jednání

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

Stažení:
bodu č. 7) 	- Zřízení příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání
hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.4.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 69/04/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.4.2009

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


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 16.4.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 70/04/09

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

 			  16. jednání dne 26. února 2009 
  			  17. jednání dne 5. března 2009
 			  18. jednání dne 9. března 2009 (mimo řádný termín)
			  19. jednání dne 16. března 2009 (mimo řádný termín)
			  20. jednání dne 23. března 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 71/04/09

- 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 72/04/09

- bere na vědomí zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje s připomínkami uvedenými v zápise

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování


5. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 73/04/09

- volí Josefa Krejníka přísedícím Krajského soudu v Plzni ve smyslu ust. § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., 
o soudech a soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích)

Zodpovídá: 	Ing. Daniel Matějíček, pověřený k zastupování vedoucího odboru správních agend a dozoru, Krajský živnostenský úřad
hlasování


6. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 74/04/09

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2009 až 75/2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


7. Zřízení příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.


8. Schválení finančního krytí projektu „Clara II“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 75/04/09

- schvaluje 

a) 	partnerství Karlovarského kraje v projektu Clara II podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 
na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

b)   	závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Clara II“ ve výši max. 9.500.000,- Kč, tzn. 100% celkových uznatelných nákladů projektu

c) 	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o spolupráci kooperačních partnerů“ 
a dalších relevantních dokumentů projektu Clara II podávaného v rámci  Programu Cíl 3/Ziel 3 
na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
 
d)   	vlastní spolufinancování projektu Clara II ve výši 950.000,- Kč, tzn. 10% celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly: 18.6.2009 

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


9. Rámcová smlouva Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 Číslo projektu 
057 – Technická pomoc ČR (kód 85) – Karlovarský kraj

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 76/04/09

- schvaluje návrh Rámcové smlouvy Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 Číslo projektu 057 – Technická pomoc ČR (kód 85)

Termín kontroly: 18.6.2009

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


10. Rámcová smlouva Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 Číslo projektu 
058 – Technická pomoc ČR (kód 86) – Karlovarský kraj

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 77/04/09

- schvaluje návrh Rámcové smlouvy Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 Číslo projektu 058 – Technická pomoc ČR (kód 86)

Termín kontroly: 18.6.2009

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


11. Datový list Technické pomoci Cíl 3 Svobodný stát Sasko – Česká republika

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 78/04/09

- schvaluje návrh Datového listu Technické pomoci Cíl 3 Svobodný stát Sasko – Česká republika

Termín kontroly: 18.6.2009

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


12. Studijní cesty do zemí EHP/Norsko: Island – inovativní přístupy ve veřejné správě

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 79/04/09

- schvaluje vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Studijní cesty EHP/Norsko“ v celkové výši 5.294 Euro, tj. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu

- schvaluje vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100% celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 35.294 Euro

Termín kontroly: 18.6.2009

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


13. Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro období od 1.1.2009 do 30.6.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 80/04/09

- schvaluje rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, pro období 
od 1.1.2009 do 30.6.2009, ve výši 162.253.000,- Kč (slovy: jednostošedesátdvamiliónydvěstěpadesát-
třitisícekorunčeských) k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní a veřejnou linkovou dopravou (včetně žákovského jízdného) dle návrhu

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 81/04/09

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

- schvaluje zamítnutí žádostí bezúročných půjček 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


15. Projektový záměr – Optimalizace péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 82/04/09

- schvaluje projektový záměr Optimalizace péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

- schvaluje zařazení projektového záměru Optimalizace péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

Termín kontroly:  17.9.2009 

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


16. Žádost o stažení návrhu na vyvlastňovací řízení – k.ú. Královské Poříčí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 83/04/09

- schvaluje stažení návrhu na vyvlastňovací řízení podaného 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 ke stažení návrhu na vyvlastňovací řízení a pověřuje jej podpisem tohoto návrhu

Termín kontroly: 18.6.2009

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

17. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 355/1 v k.ú. Novina u Sokolova

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 84/04/09

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 355/1 o výměře 4 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 73-30/2008 z původní pozemkové parcely č. 355/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 355/3 v k.ú. Novina u Sokolova a obci Sokolov, formou smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky 
se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072 (jako předávající na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví 
ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 17.9.2009

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 85/04/09

- 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. 513 o výměře cca 40 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, IČ 00254657, zastoupeným primátorem města Ing. Wernerem Hauptmannem (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 pro oceňování majetku dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a dle platné prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR podle stavu ke dni vypracování znaleckého posudku, 
a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Města Karlovy Vary do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 180 dnů od okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“ dle skutečného provedení uvedené stavby a dle geometrického plánu, který bude za tímto účelem zpracován.

- 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

- zrušuje usnesení č. ZK 313/12/08 ze dne 18.12.2008 

Termín kontroly: 17.9.2009

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


19. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 260/20 v k.ú. Skalná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 86/04/09

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 260/20 o výměře 960 m2 v k.ú. a obci Skalná formou darovací smlouvy mezi Městem Skalná se sídlem Sportovní 9, PSČ 351 34 Skalná, IČ 00254231, zastoupeným starostou města Ing. Radomilem Goldem (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 Skalná do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 17.9.2009

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

20. Informace o projektu Karlovarská krajská nemocnice a.s. – modernizace přístrojového vybavení 
a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 87/04/09

- bere na vědomí informaci o projektu Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - modernizace přístrojového vybavení a pavilon akutní medicíny a centrálního vstupu, poskytnutou Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
hlasování


21. Poskytnutí dotace Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 88/04/09

- schvaluje poskytnutí dotace Karlovarské krajské nemocnici a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary 360 66, a to:

ve výši 10 mil. Kč účelově vázané do fondu odměn pro rok 2009
ve výši 10 mil. Kč účelově vázané jako investiční dotace pro rok 2009 na nákup CT přístroje

Termín kontroly:  17.9.2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
hlasování


22.	 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 89/04/09

- schvaluje s účinností od 1. května 2009 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, spočívající v rozšíření doplňkové činnosti o oblasti Vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce (obor činnosti 14) a Velkoobchod a maloobchod (obor činnosti 48) dle návrhu 

- vydává v souladu se schválenou změnou Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

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

Termín kontroly: 18.6.2009

Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže
a tělovýchovy
hlasování



23. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní škole praktické 
a Základní škole speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 90/04/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.000,- Kč Základní škole praktické a základní škole speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace, na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním akce „Republiková soutěž – Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních“ a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
dle návrhu

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

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: 		Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy
hlasování


24.	 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu v rámci ROP NUTS II Severozápad prioritní osa 1. Regulace a rozvoj měst oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů na akci „Centrum technického vzdělávání Ostrov“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 91/04/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje 
na předfinancování realizační fáze projektu v rámci ROP NUTS II Severozápad prioritní osa 1. Regenerace 
a rozvoj měst oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů na akci „Centrum technického vzdělávání Ostrov“ dle návrhu 

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

Termín kontroly: 18.6.2009

Zodpovídá: 	Mgr. Monika Šperglová pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže                     	a tělovýchovy
hlasování


25.	  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu připravovaného k realizaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na akci „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 92/04/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu připravovaného k realizaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na akci „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ dle návrhu 

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

Termín kontroly: 18.6.2009 

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace
hlasování


26.	  Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov – „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 93/04/09

- schvaluje celkové výdaje projektu „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov“ ve výši 16.260.026,- Kč uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zateplení Střední školy Šenvert – Sokolov“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 1.359.940,- Kč 
a nezpůsobilých výdajů projektu do výše 2.660.635,- Kč, tj. celkem 4.020.575,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje 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. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace
hlasování


27.	  Změna usnesení č. ZK 328/12/08 – 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 94/04/09

- mění ve všech částech usnesení č. ZK 328/12/08 ze dne 18. prosince 2008 název projektu z „Jazykové 
a komunikační centrum Gymnázia Cheb“ na „Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu informovat ředitele příspěvkové organizace Gymnázium Cheb o usnesení zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 18.6.2009 

Zodpovídá: 		Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy
hlasování


28. Změna č. 11 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 95/04/09

- schvaluje změnu č. 11 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

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


29. Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.	

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 96/04/09

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

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


30. Různé



