Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.6.2009
18.6.2009		Strana 1 (celkem 37)
                            K a r l o v a r s k ý    k r a j    
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21



USNESENÍ

ze 7. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 18.6.2009 v době od 9:03 do 14:45 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:		……………………………	 	41 členů zastupitelstva
Omluveni:	……………………………             MUDr. Larva, Mgr. Novák, Ing. Bureš, 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 18.6.2009		ZK   98/06/09
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 18.6.2009				ZK   99/06/09
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK 100/06/09
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK 101/06/09
5. 	Volba přísedících Krajského soudu v Plzni							ZK 102/06/09
6.	Poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém 		ZK 103/06/09
Karlovarského kraje v roce 2009
7. 	Návrh na rozdělení investičního a neinvestičního příspěvku kraje na výdaje 		ZK 104/06/09
jednotek sborů dobrovolných hasičů  obcí  Karlovarského kraje pro rok 2009
8. 	Poskytnutí daru Krajskému sdružení hasičů Karlovarského kraje				ZK 105/06/09
9. 	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2009			ZK 106/06/09
10. 	Informace o dotacích ve školství v roce 2009						ZK 107/06/09
11.	Rozpočtová změna 										ZK 108/06/09
12.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009 				ZK 109/06/09
13.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008						ZK 110/06/09
14.	Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje						ZK 111/06/09
15.	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2009		ZK 112/06/09
16.	eGovernment v obcích – poskytnutí příspěvků 						ZK 113/06/09
17.	Projekt Vodácká Ohře – informace o průběhu realizace					ZK 114/06/09
18.	Program obnovy venkova – změny realizovaných akcí					ZK 115/06/09
19.	Program obnovy venkova 2008 – prominutí smluvní pokuty				ZK 116/06/09
20.	Územně analytické podklady									ZK 117/06/09
21.	Projekt CLARA II – změna názvu projektu (CROSS-DATA)				ZK 118/06/09
22.	Soutěž Vesnice roku 2009 – krajské kolo							ZK 119/06/09
23.	Schválení smlouvy o spolupráci a prohlášení kooperačních partnerů 			ZK 120/06/09
k projektu CLARA II/CROSS-DATA
24.	Zřízení příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, 		ZK 121/06/09
příspěvková organizace
25.	Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského 	ZK 122/06/09
kraje pro období od 1.7.2009 do 31.12.2009
26.	Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 			ZK 123/06/09
dopravní infrastruktury na rok 2009 na předfinancování projektu „Rozvoj 
dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ 
spolufinancovaného Evropskou unií
27.	Odvolání a volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti			bez usnesení
28.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		ZK 124/06/09
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
29.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 125/06/09
Města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města 
Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje
30.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 	ZK 126/06/09
č. III/20518 včetně pozemkové parcely č. 282  v k.ú. Kolešov u Žlutic
31.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 	ZK 127/06/09
č. III/20517 včetně pozemkové parcely č. 222  v k.ú. Vladořice
32.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK 128/06/09
parcely č. 322/20 a č. 322/21 v  k.ú. Šabina
33.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK 129/06/09
parcely v k.ú. Skalná a k.ú. Starý Rybník
34.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK 130/06/09
parcely č. 2299/18 a č. 2299/26 v k.ú. Cheb
35.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		ZK 131/06/09
pozemkové parcely č. 1880/1v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi
36.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		ZK 132/06/09
pozemkové parcely č. 1980 v k.ú. Stanovice
37.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 133/06/09
parcely č. 72/2 v k.ú. Merklín u Karlových Var
38.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 134/06/09
parcely č. 602/11 v k.ú.Velká Hleďsebe
39.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba bez čp/če 	ZK 135/06/09
na pozemku p.č. st. 1819/2 v k.ú. Sokolov
40.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	ZK 136/06/09
parcela č. 130/9 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní
41.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 014/2009 		staženo
ze dne 22.1.2009
42.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 016/2009 		staženo
ze dne 22.1.2009
43.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 			ZK 137/06/09
pozemkových parcel č. 418/12, č. 462/11 a část stavební parcely č. st. 507 
v k.ú. Hranice u Aše
44.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 138/06/09
parcely č. 366/6 v k.ú. Hranice u Aše
45.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 139/06/09
parcely č. 462/8 v k.ú. Hranice u Aše




46.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 			ZK 140/06/09
pozemkových parcel č. 462/14 a č. 462/15 v k.ú. Hranice u Aše
47	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 			ZK 141/06/09
pozemkových parcel č. 418/20, č. 462/5 a č. 462/12 v k.ú. Hranice u Aše
48.	Změna části usnesení č. ZK 260/10/08 ze dne 16.10.2008 –  Bezúplatný převod 	ZK 142/06/09
nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže bez čp/če 
na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary
49.	Souhlas s budoucím prodejem plynárenského zařízení – STL plynovod 			staženo
a přípojky v areálu KÚ Karlovarského kraje v majetku Karlovarského kraje 
do vlastnictví Západočeské plynárenské Net, s.r.o.
50.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajské muzeum 		ZK 143/06/09
Karlovarského kraje
51.	Projekt „TourNET“ – schválení finančního krytí						ZK 144/06/09
52.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 			ZK 145/06/09
v oblasti cestovního ruchu
53.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK 146/06/09
rezervací a městských památkových zón 2009 - I. etapa 
54.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 		ZK 147/06/09
památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009
55.	Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Základní 		ZK 148/06/09
umělecké školy Kraslice
56.	Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Město Loket		ZK 149/06/09
57.	Projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého 			ZK 150/06/09
důlního díla“ - schválení finančního krytí a podání žádosti do Integrovaného 
operačního programu
58.	Poskytnutí investiční dotace na likvidaci Legionelly ve vodovodním řádu 		ZK 151/06/09
Karlovarské krajské nemocnice a.s.
59.	Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 		ZK 152/06/09
a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009
60.	Finanční krytí projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály 		ZK 153/06/09
Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola 
živnostenská Sokolov a podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad 
pro období 2007 – 2013 
61.	Finanční krytí projektu „Solární škola – regionální výchovné středisko OZE“		ZK 154/06/09
62.	Projekt „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ příspěvkové organizace 	ZK 155/06/09
Gymnázium Ostrov
63.	Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů 		ZK 156/06/09
u dětí a mládeže na rok 2009
64.	Projekt Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání 		ZK 157/06/09
pedagogických pracovníků“
65.	Projekt Karlovarského kraje „Metodická centra pro další vzdělávání 			ZK 158/06/09
pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji“
66.	Projekt Karlovarského kraje „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“		ZK 159/06/09
67.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního 		ZK 160/06/09
prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí 
v roce 2009
68.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního 		ZK 161/06/09	
prostředí a zemědělství na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty (EVVO) v roce 2009
69.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK 162/06/09
70.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2009			ZK 163/06/09
71.	Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování 			ZK 164/06/09
vodohospodářských akcí Karlovarským krajem v r. 2009




72.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 					ZK 165/06/09
73a)  Schválení navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Společnosti 		ZK 166/06/09
         Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních na pořádání 50. ročníku 
         Mezinárodního Chopinova festivalu

















           PaedDr. Josef Novotný v. r.	        	                 	        Miloslav Čermák v. r.
              	      hejtman                  				          náměstek hejtmana	
                Karlovarského kraje       	
































A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Petra Kuliše
- Josefa Murča
- Ing. Luboše Orálka

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Miloslava Čermáka 
- Ing. Evu Valjentovou
- 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. 73 a)	Schválení navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Společnosti Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních na pořádání 50. ročníku Mezinárodního Chopinova festivalu

Staženo z programu:

bod č. 41 	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 014/2009 ze dne 22.1.2009

bod č. 42 	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 016/2009 ze dne 22.1.2009

bod č. 49	Souhlas s budoucím prodejem plynárenského zařízení – STL plynovod a přípojky v areálu KÚ Karlovarského kraje v majetku Karlovarského kraje do vlastnictví Západočeské plynárenské Net, s.r.o.

hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 18.6.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  98/06/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 18.6.2009

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


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 18.6.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  99/06/09
- bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje a jednání:

21. jednání dne 2. dubna 2009
  			22. jednání dne 6. dubna 2009 (mimo řádný termín)
			23. jednání dne 14. dubna 2009 (mimo řádný termín)
			24. jednání dne 17. dubna 2009 (mimo řádný termín)
			25. jednání dne 23. dubna 2009 
			26. jednání dne 11. května 2009 (mimo řádný termín)
			27. jednání dne 14. května 2009
			28. jednání dne 21. května 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  100/06/09

- bere na vědomí informaci náměstka hejtmana Ing. Petra Navrátila
hlasování


4.  Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  101/06/09

- bere na vědomí zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování


5.  Volba přísedících Krajského soudu v Plzni

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  102/06/09

- volí Richarda Bernáška, Zdenku Křížovou, Alenu Rážovou a Mgr. Annu Vaňatovou přísedícími Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 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: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený k zastupování vedoucího odboru legislativního 
                     a právního
hlasování


6. Poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  103/06/09

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje dle specifikace v č. j. HSKV- 125/Ř-2008 a č. j. HSKV- 2-9/IZS-OŘ-2009 a souhrnu v příloze č. 3 tohoto materiálu v celkové výši  1 349 980,-- Kč:

Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši 1 100 000 ,-- Kč
Policii České republiky, SZK Plzeň, potápěčské skupině OŘ Cheb ve výši 50 000,-- Kč
Záchranné brigádě kynologů Karlovarského kraje  50 000,-- Kč
Horské službě ČR o.p.s.  50 000,-- Kč
Vodní záchranné službě ČČK  50 000,-- Kč
Záchranné službě ANDY   49 980,-- Kč 
             
Termín kontroly: 10.12.2009

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


7. Návrh na rozdělení investičního a neinvestičního příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů  obcí  Karlovarského kraje pro rok 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  104/06/09

- schvaluje  rozdělení investičního a neinvestičního příspěvku kraje pro jednotky SDH vybraných měst 
a obcí Karlovarského kraje v celkové výši 4 100 000,-- Kč dle přiloženého rozpisu

Termín kontroly: 10.12.2009

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


8. Poskytnutí daru Krajskému sdružení hasičů Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  105/06/09

- souhlasí s udělením daru ve výši 150 000,- Kč Krajskému sdružení hasičů Karlovarského kraje 
na organizaci a zajištění Krajské ligy soutěží v požárním sportu

Termín kontroly: 17.9.2009 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana
hlasování


9. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  106/06/09

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování




10. Informace o dotacích ve školství v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  107/06/09

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


11. Rozpočtová změna 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  108/06/09

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 120/2009

- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 171.752,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření

Termín kontroly: 17.9.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru	
hlasování


12. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  109/06/09

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2009 až 120/2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


13. Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  110/06/09

- schvaluje závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2008, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

- schvaluje výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2008 takto:

	Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5, sl. 5)		     	   4 790 635 046,46 Kč

Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8, sl. 5)		     	   4 638 769 300,06 Kč
Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9, sl. 5)     	        		      151 865 746,40 Kč
	Finanční vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 6, řádek 14)               875 708,09 Kč
	Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 11) 	                781 332 536,84 Kč

Z toho: 
	Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 12) 	        749 595 071,04 Kč

Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 73) 	          31 737 465,80 Kč

- schvaluje použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 749 595 071,04 Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 13 až 72

- schvaluje rozdělení volných finančních prostředků ve výši 31 737 465,80 Kč dle tabulky č. 1a

Termín kontroly: 17.9.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


14. Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  111/06/09

- schvaluje vydání závazného příslibu k zajištění spolufinancování projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“ v celkové výši 434.100,- Kč, tj. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu

- schvaluje vydání závazného příslibu k předfinancování projektu ve výši 100% celkových uznatelných nákladů projektu, tedy 2.894.000,- Kč

Termín kontroly: 10.12.2009

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


15. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  112/06/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro město Bochov ve výši 
28 000,- Kč, město Horní Slavkov ve výši 200 000,- Kč, Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko ve výši 210 000,- Kč, město Skalná ve výši 700 000,- Kč, Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova ve výši 100 000,- Kč, město Teplá ve výši 200 000,- Kč a město Žlutice ve výši 52 000,- Kč

Termín kontroly:  17.9.2009

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


16. eGovernment v obcích – poskytnutí příspěvků 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  113/06/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím dle návrhu a Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje (dále je pravidla) v rámci dotačního programu „eGovernment v obcích“ – dotační titul 1

Termín kontroly:  17.9.2009

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


17. Projekt Vodácká Ohře – informace o průběhu realizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  114/06/09

- bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu realizace projektu Vodácká Ohře

- schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. D 979/2008 ke schválení

- souhlasí s neschválením předloženého návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. D 980/2008

Termín kontroly: 17.9.2009 

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


18. Program obnovy venkova – změny realizovaných akcí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  115/06/09

- schvaluje 

změnu v realizované akci obce Křižovatka v rámci Programu obnovy venkova dle návrhu
změnu v realizované akci obce Vlkovice v rámci Programu obnovy venkova dle návrhu
změnu charakteru příspěvku poskytnutého obci Oloví v rámci Programu obnovy venkova dle návrhu a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 485/2009
změnu charakteru příspěvku poskytnutého obci Krásné Údolí v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 461/2009
změnu charakteru příspěvku poskytnutého obci Boží Dar v rámci Programu obnovy venkova 
a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 496/2009

Původně podpořené akce:
Žadatel
IČO
Název akce 
Celkové náklady
Požadovaná dotace
dotace investiční/ neinvestiční (I/N) 
Schválená dotace
Poznámka
Křižovatka
254011
Rekonstrukce komunikace k výsypce
2 230 000
450 000
I
265 000
Obec oceněná 
v soutěži Vesnice roku 2008
Vlkovice
572764

Obnova drobných sakrálních staveb

100 000

50 000

N
50 000


Oloví
259535

Varovný 
a informační systém obyvatel

600 000

300 000

I

250 000


Krásné Údolí
573256
Obnova a údržba mateřské školy 
+ základní knihovny – výměna stávajících oken
224 100
112 000
I
110 000

Boží Dar
479705

Boží Dar - obnova božích muk

285 945

142 000

I
140 000



Nový návrh:
Žadatel
IČO
Název akce 
Celkové náklady
Požadovaná dotace
dotace investiční/ neinvestiční (I/N) 
Návrh dotace
Poznámka
Křižovatka
254011
Rekonstrukce obecní budovy
530 000
265 000
I
265 000
Obec oceněná 
v soutěži Vesnice roku 2008
Vlkovice
572764

Obnova kamenného kříže a vybudování dřevěného altánku v Martinově

100 000
50 000
I/N
50 000

Oloví
259535

Varovný 
a informační systém obyvatel

600 000

300 000

N
250 000

Krásné Údolí
573256
Obnova a údržba mateřské školy 
+ základní knihovny – výměna stávajících oken
224 100
112 000
N
110 000

Boží Dar
479705

Boží Dar - obnova božích muk

285 945

142 000

I/N
140 000


Termín kontroly: 17.9.2009 

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


19. Program obnovy venkova 2008 – prominutí smluvní pokuty

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  116/06/09

- schvaluje neprominutí smluvní pokuty, která byla obci Smolné Pece uložena na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 46/03/09 za porušení nepeněžní povinnosti v rámci Programu obnovy venkova 2008

Termín kontroly: 17.9.2009 

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


20. Územně analytické podklady

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  117/06/09

- bere na vědomí „Územně analytické podklady Karlovarského kraje“ v rozsahu udržitelného rozvoje území dle návrhu materiálu


- ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím právním předpisem, a to:

1.	ukládání územně analytických podkladů
2.	zveřejnění územně analytických podkladů v rozsahu umožňujícím dálkový přístup
3.		zaslání územně analytických podkladů Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR do 6-ti měsíců od jejich pořízení

Termín kontroly: 17.9.2009

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


21. Projekt CLARA II – změna názvu projektu (CROSS-DATA)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  118/06/09

- schvaluje změnu názvu projektu CLARA II na CROSS-DATA

Termín kontroly: 17.9.2009 

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


22. Soutěž Vesnice roku 2009 – krajské kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  119/06/09

- schvaluje poskytnutí finančních odměn oceněným obcím:

	obec Březová  -  vítěz krajského kola  				               	  40 000,- Kč
	obec Hranice - diplom za vzorné vedení kroniky	             		      	  20 000,- Kč
	obec Březová  -  diplom za vzorné vedení obecní knihovny 	                	  20 000,- Kč
	obec Krásno – diplom za rozvíjení lidových tradic		       		      	  20 000,- Kč
	obec Tři Sekery – diplom za květinovou výzdobu v obci	 		      	  20 000,- Kč
	obec Velká Hleďsebe - mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů – 								                   	                              	  20 000,- Kč

obec Vintířov – mimořádné ocenění „za dlouhodobý rozvoj“ 		        	  20 000,- Kč
	obec Poustka – mimořádné ocenění „za záchranu kostela sv. Wolfganga“	  20 000,- Kč
	obec Křižovatka – mimořádné ocenění „za vytváření podmínek pro všestranný rozvoj obce“									  				  20 000,- Kč
	 obec Milhostov - objev roku 						  		  20 000,- Kč

Termín kontroly:  17.9.2009

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


23. Schválení smlouvy o spolupráci a prohlášení kooperačních partnerů k projektu CLARA II/CROSS-DATA

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  120/06/09

- schvaluje smlouvy o spolupráci a prohlášení kooperačních partnerů k projektu CLARA II/CROSS-DATA

Termín kontroly: 17.9.2009 

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


24. Zřízení příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  121/06/09

- schvaluje zřízení příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace, s účinností od 1. října 2009 včetně vydání rozhodnutí o zřízení a zřizovací listiny dle návrhu, s připomínkou Ing. Zborníka, uvedenou v zápise

- vydává rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace s účinností od 1. října 2009 

- vydává zřizovací listinu příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace s účinností od 1. října 2009 

- ukládá odboru regionálního rozvoje krajského úřadu zajistit veškeré úkoly spojené se zřízením příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání

- ukládá odboru regionálního rozvoje krajského úřadu předložit rozhodnutí o zřízení k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 10.12.2009 

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





25. Finanční rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro období od 1.7.2009 do 31.12.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  122/06/09

- schvaluje rozsah základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje, pro období od 1.7.2009 do 31.12.2009, ve výši 162.253.000,- Kč (slovy: jednostošedesátdvamiliónydvěstěpadesáttři- tisícekorunčeských) k zabezpečení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní a veřejnou linkovou dopravou (včetně žákovského jízdného), dle návrhu

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


26. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 
na rok 2009 na předfinancování projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ spolufinancovaného Evropskou unií

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  123/06/09

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 na předfinancování projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ spolufinancovaného Evropskou unií a schvaluje přijetí ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci uvedeného projektu spolufinancovaného Evropskou unií

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., učinit veškeré kroky nutné k uzavření výše uvedené smlouvy

Termín kontroly: 10.12.2009 

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


27. Odvolání a volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  124/06/09

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na částech pozemků p.č. 126/6, p.č. 281/3 a p.č. 153/3 o celkové výměře 67 m2, vše v k.ú. Chocovice, s tím, že stavba realizovaná na částech pozemků p.č. 126/6, p.č. 281/3 
a p.č. 153/3 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě a po získání souhlasu Pozemkového fondu s převodem, bude uzavřena kupní smlouva 
o převodu částí pozemků zastavěných stavbou cyklostezky p.č. 126/6, p.č. 281/3 a p.č. 153/3, do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v čase a místě obvyklou

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 1492/1 o výměře 89 m2, v k.ú. Kynšperk nad Ohří, s tím, že stavba realizovaná na části pozemku p.č. 1492/1 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva 
o převodu části pozemku p.č. 1492/1 zastavěné stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v čase a místě obvyklou

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 144/1 o výměře 76 m2, v k.ú. Chocovice, s tím, že stavba realizovaná na části pozemku p.č. 144/1 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva o převodu části pozemku p.č. 144/1 zastavěné stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v čase 
a místě obvyklou. V případě, že bude tato cena nižší než 100,-- Kč/m2, budou prodány pozemky za tuto minimální cenu a cena 100,-- Kč/m2 bude cenou smluvní.

- schvaluje znění smluv o nájmu nemovitého majetku, dle návrhu         

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správy majetku
hlasování


29. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  125/06/09

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1165/7 o výměře 49 m2, č. 1165/8 o výměře 148 m2, č. 1165/9 o výměře 83 m2, č. 1165/10 o výměře 34 m2, č. 1165/11 o výměře 30 m2, č. 1165/12 o výměře 
814 m2 a č. 1165/13 o výměře 12 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská ul. 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 002540610, zastoupené starostou města panem Zdeňkem Králem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 1165/14 o výměře 10 m2, č. 1227/1 o výměře 203 m2, č. 1227/2 o výměře 92 m2 a č. 1227/3 o výměře 220 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská ul. 155/3, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČ 002540610, zastoupené starostou města panem Zdeňkem Králem (jako dárce na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Mariánské Lázně do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. 

30. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/20518 včetně pozemkové parcely č. 282  v k.ú. Kolešov u Žlutic

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  126/06/09

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 282 o výměře 3277 m2 včetně stavby silnice 
č. III/20518 v k.ú. Kolešov u Žlutic a obci Pšov formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Pšov, se sídlem Pšov 48, 364 52 Žlutice, IČ 00254941, zastoupenou starostkou obce paní Helenou Šmidmajerovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Pšov. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/20518 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací a k následnému uzavření darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.                   


31. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/20517 včetně pozemkové parcely č. 222  v k.ú. Vladořice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  127/06/09

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 222 o výměře 666 m2 včetně stavby silnice č. III/20517 v k.ú. Vladořice a obci Žlutice formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Žlutice, se sídlem Velké náměstí 177, 364 52 Žlutice, IČ 00255181, zastoupeným starostou města Ing. Jaroslavem Vojtou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Žlutice. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/20517 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací a k následnému uzavření darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
                     

32. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 322/20 
a č. 322/21 v  k.ú. Šabina

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  128/06/09

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 322/20 o výměře 928 m2 a pozemkové parcely 
č. 322/21 o výměře 396 m2 v k.ú. a obci Šabina formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Šabina, se sídlem Šabina č.p. 80, 356 01 Sokolov, IČ 00573159, zastoupenou starostou obce Pavlem Peškem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Obce Šabina

- 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: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


33. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Skalná 
a k.ú. Starý Rybník

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  129/06/09

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel  č. 1733/2 o výměře 323 m2 a č. 2235 o výměře 501 m2 
a v k.ú. a obci Skalná a pozemkové parcely č. 572/9 o výměře 25 m2 v k.ú. Starý Rybník a obec Skalná formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Skalná, se sídlem Sportovní 9, 351 34 Skalná, IČ 00254231, zastoupeným starostou města Ing. Radomilem Goldem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Skalná

- 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: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
                     

34. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 2299/18 
a č. 2299/26 v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  130/06/09

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 2299/18 o výměře 266 m2 a č. 2299/26 o výměře 
23 m2 v k.ú. a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), 
a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, IČ 253979, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Cheb

- 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: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.



35. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1880/1v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  131/06/09

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1880/1 o výměře 111 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 97-260/2008 z původní pozemkové parcely č. 1880/1 a označena jako její díl „a“ v k.ú. Dobrá Voda u Toužimi a obci Toužim, formou darovací smlouvy mezi Městem Toužim se sídlem Sídliště 428, PSČ 364 20 Toužim, IČ 00255076, zastoupeným starostou města Antonínem Vránou (jako dárce 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 Toužim 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: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
          

36. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 1980 v k.ú. Stanovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  132/06/09

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1980 o výměře 213 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 328-73/2004 z původní pozemkové parcely č. 1980 a označena jako její díl „a“ v k.ú. a obci Stanovice, formou darovací smlouvy mezi Obcí Stanovice se sídlem Stanovice č.p. 44, PSČ 360 01 Stanovice, IČ 00254975, zastoupenou starostou obce panem Ladislavem Kocourkem (jako dárce 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 Obce Stanovice 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: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


37. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 72/2 v k.ú. Merklín u Karlových Var

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  133/06/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 72/2 o výměře 1416 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 311-32/2009 z původní pozemkové parcely č. 72/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 72/4 v k.ú. Merklín u Karlových Var a obci Merklín, včetně všech součástí a příslušenství, formou kupní smlouvy mezi společností KALESPOL REALITY s.r.o. se sídlem Stříbro, Plzeňská 250, PSČ 349 11, IČ 28045297, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Františkem Kaslem, ml. (jako prodávající straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 283.200,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti KALESPOL REALITY s.r.o. 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

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  134/06/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 602/11 o výměře 33 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 769-43/2009 z původní pozemkové parcely č. 602/11 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 602/15 včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. a obci Velká Hleďsebe formou kupní smlouvy mezi paní Hanou Jantz, trvale bytem Köln, Rath/Heumar, Volberger Weg 8, SRN, zastoupenou na základě plné moci ze dne 21.5.2008 MUDr. Františkem Konývkou (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, která byla stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 196-5776/2008 D1 ze dne 10.9.2008 ve výši 
23.000,-Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku paní Hany Jantz, 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

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
                     

39. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba bez čp/če na pozemku 
p.č. st. 1819/2 v k.ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  135/06/09

- schvaluje úplatné nabytí stavby bez čp/če na pozemku p.č. st. 1819/2 v k.ú. a obci Sokolov formou kupní smlouvy mezi panem Jánem Forgáčem, trvale bytem Kostelní 89, PSČ 431 56 Mašťov (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, která byla stanovena dohodou ve výši 320.000,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku pana Jána Forgáče, do vlastnictví Karlovarského kraje. Stavební parcela č. st. 1819/2 v k.ú. Sokolov je ve vlastnictví společnosti Hexion Specialty Chemicals, a.s., a není předmětem kupní smlouvy.

- 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: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
                     
40. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 130/9 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  136/06/09

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 130/9 o výměře 2901 m2 v k.ú. Rájov u Mariánských Lázní a obci Mnichov formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072 (jako převádějící 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 ze správy PF ČR do vlastnictví kraje a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 10.12.2009

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


41. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 014/2009 ze dne 22.1.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.
hlasování


42. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ev. č. 016/2009 ze dne 22.1.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.
hlasování


43. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 418/12, č. 462/11 a část stavební parcely č. st. 507 v k.ú. Hranice u Aše

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  137/06/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 418/12 o výměře cca 603 m2, č. 462/11 o výměře cca 652 m2 a části stavební parcely č. st. 507 o výměře cca 10 m2, vše v k.ú. Hranice u Aše formou smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi paní Patricií Pěnkavovou, trvale bytem Hranice, Zahradní 759, PSČ 351 24 (jako zavázaná na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku, na základě znaleckého posudku s cenou v místě a čase obvyklou, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku paní Patricie Pěnkavové do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.                 
44. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 366/6 v k.ú. Hranice u Aše

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  138/06/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 366/6 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Hranice u Aše formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi paní Janou Pěnkavovou, trvale bytem Hranice, Luční 629, PSČ 351 24 (jako zavázaná na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku, na základě znaleckého posudku s cenou v místě a čase obvyklou, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku paní Jany Pěnkavové do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
                     

45. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 462/8 v k.ú. Hranice u Aše

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  139/06/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 462/8 o výměře cca 227 m2 v k.ú. Hranice u Aše formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi paní Terezou Pěnkavovou, trvale bytem Hranice, Luční 629, PSČ 351 24 (jako zavázaná na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za cenu, která bude stanovena u části pozemkové parcely č. 462/8 o výměře cca 105 m2, potřebné pro průběžnou část komunikace, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku s cenou v místě 
a čase obvyklou a u části pozemkové parcely č. 462/8 o výměře cca 122 m2, potřebné pro vybudování okružní křižovatky, za dohodnutou smluvní cenu 1,-  Kč/m2, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku paní Terezy Pěnkavové do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


46. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 462/14 a č. 462/15 v k.ú. Hranice u Aše

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  140/06/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 462/14 o výměře cca 240 m2 a pozemkové parcely 
č. 462/15 o výměře 2215 m2 v k.ú. Hranice u Aše formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi manželi Janou Pěnkavovou a Zdeňkem Pěnkavou, oba trvale bytem Hranice, Luční 629, PSČ 351 24 (jako zavázaní na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za cenu, která bude stanovena u části pozemkové parcely č. 462/14 o výměře cca 37 m2 a u pozemkové parcely č. 462/15 o výměře 2215 m2, potřebných pro průběžnou část komunikace, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku s cenou v místě a čase obvyklou a u části pozemkové parcely č. 462/14 o výměře cca 203 m2, potřebné pro vybudování okružní křižovatky, za dohodnutou smluvní cenu 1,- Kč/m2, a tím převést předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Jany a Zdeňka Pěnkavových do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.


47. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 418/20, č. 462/5 a č. 462/12 v k.ú. Hranice u Aše

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  141/06/09

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemkových parcel č. 418/20 o výměře cca 686 m2, č. 462/5 o výměře cca 2849 m2 a č. 462/12 o výměře cca 596 m2 v k.ú. Hranice u Aše formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi paní Kristýnou Braun, trvale bytem Hranice, Luční 629, PSČ 351 24 (jako zavázaná na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za cenu, která bude stanovena u pozemkové parcely č. 418/20 
o výměře cca 686 m2, u části pozemkové parcely č. 462/5 o výměře cca 2353 m2 a u části pozemkové parcely č. 462/12 o výměře cca 545 m2, potřebných pro průběžnou část komunikace, v souladu s předpisy 
o oceňování majetku na základě znaleckého posudku s cenou v místě a čase obvyklou a u části pozemkové parcely č. 462/5 o výměře cca 496 m2 a části pozemkové parcely č. 462/12 o výměře cca 51 m2, potřebných pro vybudování okružní křižovatky, za dohodnutou smluvní cenu 1,- Kč/m2, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku paní Kristýny Braun do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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: 10.12.2009

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


48. Změna části usnesení č. ZK 260/10/08 ze dne 16.10.2008 –  Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  142/06/09

- zrušuje část usnesení č. ZK 260/10/08 ze dne 16.10.2008 ve znění 

- Schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 2611/2 o výměře 25 m2, v k.ú. Karlovy Vary. 
      
Zbývající část usnesení č. ZK 260/10/08 ze dne 16.10.2008 se nemění.
Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správy majetku
hlasování


49. Souhlas s budoucím prodejem plynárenského zařízení – STL plynovod a přípojky v areálu KÚ Karlovarského kraje v majetku Karlovarského kraje do vlastnictví Západočeské plynárenské Net, s.r.o.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.


50. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  143/06/09

- schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajské muzeum Karlovarského kraje

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nahlásit skutečnosti z dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajského muzea Karlovarského kraje do obchodního rejstříku

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1 ke zřizovací listině
Termín kontroly: 10.12.2009

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


51. Projekt „TourNET“ – schválení finančního krytí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  144/06/09

- schvaluje 
a)   partnerství Karlovarského kraje v projektu TourNET podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko 
a Českou republikou
b) 	zajištění finančního krytí projektu „TourNET“, a to ve výši 500 000,00 Kč v letech 2009 
– 2011
c)	zajištění předfinancování projektu „TourNET“, a to ve výši 500 000,00 Kč 
d)	zajištění spolufinancování projektu „TourNET, a to ve výši 10% uznatelných nákladů, to je 50 000,00 Kč
Termín kontroly: 10.12.2009 

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


52. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  145/06/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu v roce 2009 dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch a dle usnesení Rady KK č. RK 478/05/09 v celkové výši 820 000,- Kč

- schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti České lázně v Evropě, o.p.s., zahrnutého v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství 
a cestovní ruch a dle usnesení Rady KK č. RK 478/05/09 v celkové výši 400 000,- Kč

Termín kontroly:  10.12.2009 

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


53. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2009 - I. etapa 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  146/06/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2009 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši 1 790 000,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Obec Horní Blatná
200 000,00 Kč
Horní Blatná, kaple sv. Kříže
Restaurování vnitřních omítek – V. etapa
Obec Horní Blatná
40 000, 00 Kč
Horní Blatná, ohradní zeď hřbitova
Oprava části zborcené zdi
Obec Horní Blatná
60 000, 00 Kč
Horní Blatná, dům čp. 127 – oprava a nátěr střechy
Oprava a nátěr střechy
Město Jáchymov
590 000,00 Kč
Jáchymov, radnice
Oprava vnějšího pláště včetně restaurování historických omítek a reliéfních výzdob štítu – východní část
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mariánských Lázních
300 000, 00 Kč
Mariánské Lázně, evangelický kostel 
Oprava krovu a střechy
Město Ostrov
161 000, 00 Kč

Ostrov, mariánský sloup na Starém náměstí
Restaurování
Město Ostrov
239 000, 00 Kč
Ostrov, kaple sv. Jana Nepomuckého
Restaurování
Město Žlutice
200 000,00 Kč 
Žlutice, muzeum čp. 1
Oprava fasády, výměna výplní otvorů - dvorní část

- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2009

Termín kontroly:  10.12.2009  

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


54. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  147/06/09

- schvaluje 

1. 	poskytnutí příspěvků obcím a jiným žadatelům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2009 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů dle doporučení rady kraje v celkové výši 5 760 000,- Kč 

2. 	zplnomocnění členky Rady Karlovarského kraje, Ing. Evy Valjentové, k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2009

Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
Návrh rady
Římskokatolická farnost Aš
Aš, kostel sv. Mikuláše
- dokončení oprav střechy - výměna střešní krytiny a oprav klempířských prvků
80 000,00 Kč
Obec Podhradí
Aš, zřícenina hradu Neuberg
- pokračování ve vyklizení druhé části horního zámku, zakonzervování a oprava očištěných zdí, vykácení náletů a ostranění pařezů, prosetí vyklizené sutě 
a očištění kamenů
100 000,00 Kč
Město Bochov
Bochov, Mariánský sloup
- restaurování Mariánského sloupu
70 000,00 Kč
Město Boží Dar
Boží Dar, socha sv. Jana Nepomuckého
- restaurátorské práce - sochařská rekonstrukce poškozených částí památky
80 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Děpoltovice, kostel sv. Michaela Archanděla
- dokončení oprav fasády, klempířských prvků 
a střechy s nátěrem 
a konstrukcí souvisejících se stavbou
100 000,00 Kč
Jan Mokrý
Horní Blatná, Hamerská 29
- zabezpečovací práce na odstranění havarijního stavu objektu
150 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Horní Blatná, kostel sv. Vavřince
- oprava střechy kostela nad hlavní lodí 
s penetračním nátěrem, oprava fasádních omítek, oprava vitrážových oken
75 000,00 Kč
Petr Zacharda
Horní Blatná, Purkyňova ulice čp. 5
- oprava, výměna částí krovu, hrázdění
50 000,00 Kč
Město Horní Blatná
Horní Blatná, rozhledna na Blatenském vrchu č.p. 117
- oprava dřevěných nosných konstrukcí          v kopuli rozhledny, oprava vnitřních omítek, oprava (výměna) oken
50 000,00 Kč
Město Horní Blatná
Horní Blatná, socha Piety
- restaurování sochy Piety
70 000,00 Kč
Jana Kozohorská
Horní Hrad 13
- odstranění havarijního stavu zdiva a fasády
50 000,00 Kč
Pavel Palacký
Horní Hrad, hrad a zámek Hauenštejn
- záchranné zastřešení, celková obnova vstupního objektu hradní brány, krov a okna v rizalitu, statika západního křídla a korun zdiva
130 000,00 Kč
Město Horní Slavkov
Horní Slavkov, Pluhův dům
- postupná obnova - dokončení elektroinstalace, projektová dokumentace - zkompletování provedených prací
70 000,00 Kč
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši
Hranice u Aše, Evangelický kostel
- výměna střešní krytiny na severní polovině střechy nad chrámovou lodí (od hřebene po spodní okraj střechy)
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Hroznětín, kostel sv. Petra a Pavla
- oprava fasády věže 
a klempířských prvků
200 000,00 Kč
Irena Loosová
Hřebeny, hrad Hartenberg
- realizační práce
130 000,00 Kč
Město Františkovy Lázně
Cheb - Ostroh, hrad Seeberg
- nátěr šindelových střech a oprava poškozených omítek brázděného zdiva a nátěr stěny u vybraných objektů (stodola, hrad, kolna, sýpka)
80 000,00 Kč
Město Cheb
Cheb, hrad
- oprava hradeb u jihozápadních kasemat
90 000,00 Kč
Vladimír, Marcela Lažanští
Chyše, zámek
- dokončení opravy interiéru 1. patra jižního křídla zámku, rozšíření zámecké expozice 
o dalších 9 místností, výmalby, restaurování výmaleb, všech dřevěných artefaktů, rekonstrukci balustrády hlavního schodiště
180 000,00 Kč
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Javorná u Toužimi, kapitulní zámek
- celková oprava krovu 
a výměna střešní krytiny
200 000,00 Kč
Město Kynšperk nad Ohří
Kamenný Dvůr - Podlesí, kaple
- oprava kaple, výměna krovu a výměna střešní krytiny
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Karlovy Vary Stará Role
Karlovy Vary - Sedlec, kostel sv. Anny
- dokončení výměny střešní krytiny a oprava záhlaví dřevěných stropních konstrukcí podél nosných zdí
120 000,00 Kč
Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o.
Karlovy Vary, Cesta Přátelství - obraz
- statické zajištění, očištění, oprava poškozených částí altánu, oprava střechy, nové nátěry, vyrovnání schodů a úprava okolí
60 000,00 Kč
Římskokatolická farnost K. Vary
Karlovy Vary, Ondřejská kaple
- kompletní rekonstrukce - interiér a nosná zeď, oplocení, schodiště
50 000,00 Kč
Nadace pro děti
Kostelní Bříza, kostel sv. Petera a Pavla
- záchrana a využití kostela sv. Petera a Pavla
100 000,00 Kč
Envircon, s.r.o.
Kostelní Bříza, panský dům
- obnova kulturní památky panský dům č.p. 16
100 000,00 Kč
Obec Čichalov
Kovářov u Žlutic - kaplička
- celková oprava objektu
90 000,00 Kč
Město Kraslice
Kraslice, Lipová cesta č.p. 1091
- projekt na obnovu památkově hodnotného objektu Kraslice, Lipová cesta č.p. 1091    
a) oprava severozápadní fasády   
b) terénní úpravy
100 000,00 Kč
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Kynžvart, areál státního zámku - kolový mlýn
- zpracování projektu
100 000,00 Kč
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Kynžvart, pseudogotické varhany s jedním manuálem a třemi rejstříky
1. etapa restaurování pseudogotických varhan
60 000,00 Kč
Obec Kyselka
Kyselka 33
- obnova fasády budovy, obnova dřevěných prvků ve fasádě, repase oken a dveří
70 000,00 Kč
Ing. Zuzana a prof. Vladimír Griněvovi
Libá, hrad a zámek
- obnova oken, oprava samonosného schodiště, oprava balustrády
150 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Františkovy Lázně
Libá, kostel sv. Kateřiny
- dokončení oprav střechy - protézování krovu, výměna střešní krytiny
60 000,00 Kč
Robert Kabeš
Loket, Rooseveltova 510, zv. Vildenava
- oprava krovu, zateplení střešní krytiny, oprava zednických prvků souvisejících s celkovou rekonstrukcí střechy na obytném domě hospodářské usedlosti zv. Vildenava
90 000,00 Kč
Moyo holding a.s.
Loket, T.G.M. 87
- stavební úpravy 
a oprava objektu
100 000,00 Kč
Město Plesná
Lomnička, kostel Nejsvětější Srdce Páně
- oprava dveří a oken
60 000,00 Kč
Město Mariánské Lázně
Mariánské Lázně, knihovna
- oprava fasády 
a klempířských prvků
90 000,00 Kč
Klášter premonstrátů Teplá
Mariánské Lázně, kostel sv. Antonína Paduánského
- oprava střechy hlavní lodi a sakristie kostela
80 000,00 Kč
Obec Mírová
Mírová č.p. 97
- oprava střešní krytiny, podříznutí a izolace od základů, oprava a nátěr omítky, oprava vnitřních omítek, oprava parapetů, vnitřní malby
50 000,00 Kč
Obec Nebanice
Nebanice, vstupní brána ke kostelu sv. Osvalda
- oprava vstupní brány 
a kovových vrat 
a restaurování sochy 
a dvou šišek na vstupní bráně
90 000,00 Kč
Obec Odrava
Odrava, socha sv. Jana Nepomuckého
- restaurování soch sv. Jana Nepomuckého
70 000,00 Kč
Obec Poustka
Ostroh 43, kostel sv. Wolfganga
- oprava krovů a výměna střešní krytiny - pokračování rozpracovaného projektu
150 000,00 Kč
Sdružení KPV ČR
Ostrov, Rudá věž smrti
- obnova areálu národní kulturní památky věž smrti v Ostrově
200 000,00 Kč
Klášter premonstrátů Teplá
Otročín, kostel sv. Michaela
- dokončení oprav střešního pláště, oprava 
s makovicí a krytiny věže
100 000,00 Kč
Monika Thumová
Ovesné Kladruby, venkovská usedlost  č.p. 18/1,
- statické zajištění včetně doplnění nosných konstrukcí, zastřešení objektu a další s tím související práce
220 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Ostrov
Pernink, kostel Nejsvětější Trojice
- dokončení oprav střechy kostela nad hlavní lodí 
a presbytářem
170 000,00 Kč
Obec Dolní Žandov
Podlesí u Dolního Žandova, kaple Panny Marie
- oprava střechy, okapů 
a vitrážových oken Kaple Panny Marie
70 000,00 Kč
Obec Pomezí nad Ohří
Pomezí nad Ohří, kostel sv. Jakuba Většího
- restaurování nástěnné malby v boční kapli
60 000,00 Kč
Obec Otročín
Poseč, kaplička  p.č. 41
- oprava věžičky, oprava krovu a výměna střešní krytiny
100 000,00 Kč
Město Žlutice
Protivec, bezejmenná kaple
- oprava věžičky, výměna střešní krytiny
100 000,00 Kč
Miroslav Stejskal
Salajna č.p. 16
- celková oprava kolny
50 000,00 Kč
Město Sokolov
Sokolov, Kapucínský klášter, Komenského 77
- oprava 3 soch světců
100 000,00 Kč
Zdeněk Drábek
Tuřany čp. 1
- provedení hustého laťování, položení pálených tašek bobrovek a provedení klempířských konstrukcí
80 000,00 Kč
Rostislav Černý
Týniště 23, vodní mlýn
- obnova střech
80 000,00 Kč
Ŕímskokatolická farnost v Bochově
Údrč, kostel sv. Linharta
- dokončení opravy fasády a korunové římsy hlavní lodě kostela
50 000,00 Kč
Obec Valeč
Valeč, náměstí č.p. 26
- celková oprava fasády na budově č.p. 26, výměna vchodových dveří a nátěry oken
60 000,00 Kč
Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Lokti
Valeč, státní zámek - Iluzivní brány
- projektová dokumentace obnovy iluzivních bran
100 000,00 Kč
Obec Velichov
Velichov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
- zpracování dokumentace stávajícího stavu a využitelnosti kostela
60 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Mariánské Lázně
Velká Hleďsebe, kostel sv. Anny
- oprava střech
100 000,00 Kč
Město Františkovy Lázně
Vonšov, věžová sýpka Kateřina č.p. 44
- konzervační nátěr šindelové střechy včetně opravy šindelů
15 000,00 Kč
Město Žlutice
Žlutice, Velké náměstí 1
Muzeum - provedení 
a usazení dvou schodišťových stupňů 
z pískovce
50 000,00 Kč



5 760 000,00 Kč

Termín kontroly: 10.12.2009

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


55. Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké školy Kraslice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  148/06/09

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole Kraslice na projekt „Účast na Mezinárodním hudebním festivalu ve Finsku“ ve výši 15 000,- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  17.9.2009

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


56. Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Město Loket

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  149/06/09

- schvaluje příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Loket na projekt „Loketské léto 2009“ ve výši 100 000,- Kč

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  17.9.2009

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


57. Projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ - schválení finančního krytí a podání žádosti do Integrovaného operačního programu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  150/06/09

- schvaluje 
	podání žádosti o poskytnutí podpory do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporované aktivity 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ 
	předfinancování projektu „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ v maximální výši 130.000.000,-- Kč

předpokládanou výši uznatelných nákladů na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ v maximální výši 130.000.000,-- Kč
 příjem dotace ve výši 100 % způsobilých výdajů na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“, financování projektu je zajištěno z 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % spolufinancování ze státního rozpočtu ČR
	závazný příslib financování plánovaného projektu „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ v maximální výši 130.000.000,-- Kč


- souhlasí 
	s tím, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“ bylo pověřeno Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace


- pověřuje 
	PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. podpisem žádosti 
o poskytnutí podpory do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporované aktivity 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“
	PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. předložením žádosti o poskytnutí podpory do výzvy v rámci Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1 – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporované aktivity 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR na projekt „Důl Jeroným v Čisté u Sokolova – zpřístupnění středověkého důlního díla“


Termín kontroly: březen 2010

Zodpovídá:    Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče,  
                       lázeňství a cestovního ruchu
	             PhDr. Eva Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.
hlasování

58. Poskytnutí investiční dotace na likvidaci Legionelly ve vodovodním řádu Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  151/06/09

- schvaluje poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 3,272 mil Kč s DPH Karlovarské krajské nemocnici a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66  - nemocnici Karlovy Vary na eliminaci patogenní bakterie Legionella pneumophila v technologickém systému teplé užitkové vody, na 1. etapu – energocentrum 

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 
hlasování


59. 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  152/06/09

- 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 285.000,- Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy 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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  153/06/09

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci na projekt „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ v rámci výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 byla příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ v rámci výzvy ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace 
a regenerace středních a malých měst 

- schvaluje celkové náklady a celkové způsobilé výdaje projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ uvedené v žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 do celkové výše 10.000.000,- Kč

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ po celou dobu jeho realizace do výše 7,5 % způsobilých výdajů, tj. 750.000,- Kč 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ ve výši celkových nákladů 10.000.000,- Kč z prostředků kraje

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov ve výši 249.000,- Kč a uzavření smlouvy dle návrhu  

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Hana Jandíková, ředitelka příspěvkové organizace
hlasování


61. Finanční krytí projektu „Solární škola – regionální výchovné středisko OZE“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  154/06/09

- bere na vědomí navýšení celkových výdajů projektu „Solární škola – regionální středisko OZE“ příspěvkové organizace Integrovaná středních škola technická a ekonomická Sokolov z 10.035.080,- Kč uvedenými v žádosti o dotaci z operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 na 11.693.054,- Kč z důvodu změny kurzu eura vůči koruně české a s tím související změnu závazku Karlovarského kraje zajistit spolufinancování tohoto projektu do výše 10 % způsobilých výdajů z 1.003.508,- Kč na 1.169.305,- Kč a dále změnu závazku Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu do výše 90 % celkových nákladů z 9.031.572,- Kč 
na 10.523.749,- Kč

- schvaluje navýšení celkových výdajů a závazků Karlovarského kraje na předfinancování 
a spolufinancování projektu tak, je uvedeno výše

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 1.152.764,40 Kč na spolufinancování realizační fáze projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ a uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 10.374.879,60 Kč na předfinancování realizační fáze projektu „Solární škola – regionální výukové středisko OZE“ a uzavření smlouvy dle návrhu 

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace
hlasování


62. Projekt „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  155/06/09

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci pro projekt „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ v rámci Operačního programu Životní prostředí byla příspěvková organizace Gymnázium Ostrov

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

- schvaluje celkové výdaje projektu „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ ve výši 9.500.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. 950.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Gymnázium Ostrov – zateplení pavilonů 1, 2“ do výše celkových nákladů 9.500.000,- Kč včetně DPH z prostředků kraje

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Milan Martinek, ředitel příspěvkové organizace
hlasování


63. Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže 
na rok 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  156/06/09

- schvaluje  poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 252.200,- Kč a příspěvek z rozpočtu kraje 124.350,- Kč na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2009 příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi dle přílohy

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

Termín kontroly: 17.9.2009

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


64. Projekt Karlovarského kraje „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  157/06/09

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci na projekt „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ v rámci výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl Karlovarský kraj

- schvaluje podání žádostí o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ v rámci výzvy individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

- schvaluje celkové předpokládané výdaje projektu „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ uvedené v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši cca 15.000.000,- Kč

Termín kontroly: 10.12.2009

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


65. Projekt Karlovarského kraje „Metodická centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  158/06/09

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci na projekt „Metodická centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji“ v rámci výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl Karlovarský kraj

- schvaluje podání žádostí o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Metodická centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji“ v rámci výzvy individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

- schvaluje celkové předpokládané výdaje projektu „Metodická centra pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlovarském kraji“ uvedené v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši cca 15.000.000,- Kč
Termín kontroly: 10.12.2009

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


66. Projekt Karlovarského kraje „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  159/06/09

- schvaluje, aby žadatelem o dotaci na projekt „Inovace školského portálu“ v rámci výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl Karlovarský kraj

- schvaluje podání žádostí o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“ v rámci výzvy individuálních projektů ostatních 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

- schvaluje celkové předpokládané výdaje projektu „Inovace školského portálu Karlovarského kraje“ uvedené v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši cca 15.000.000,- Kč

Termín kontroly: 10.12.2009


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


67. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  160/06/09

- schvaluje poskytnutí částky 270 000,- Kč na příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2009 nestátním neziskovým organizacím a rozdělení dle návrhu v důvodové zprávě

Termín kontroly: 17.9.2009

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


68. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství 
na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  161/06/09

- schvaluje poskytnutí částky 330 000,- Kč na příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2009 nestátním neziskovým organizacím a rozdělení dle návrhu v důvodové zprávě

Termín kontroly: 17.9.2009

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  162/06/09

- schvaluje poskytnutí částky 528.997,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   17.9.2009

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


70. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  163/06/09

- schvaluje rozdělení příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 11.850.000,- Kč dle návrhu

Termín kontroly: 17.9.2009

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


71. Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování vodohospodářských akcí Karlovarským krajem v r. 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  164/06/09

- schvaluje zařazení vodohospodářských akcí do kategorií dle důležitosti a spolufinancování krajem dle varianty 2 návrhu v důvodové zprávě

Termín kontroly: 10.12.2009

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


72. Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  165/06/09

- bere na vědomí informaci předsedy představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., generálního ředitele Mgr. Jiřího Fojtíka o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

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

hlasování


73 a) Schválení navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Společnosti Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních na pořádání 50. ročníku Mezinárodního Chopinova festivalu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  166/06/09

- souhlasí s usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 608/06/09 ze dne 15.6.2009

- schvaluje navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Společnosti Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních na pořádání 50. ročníku Mezinárodního Chopinova festivalu o 50 000,- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat smlouvu 
o poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit

Termín kontroly: 17.9.2009

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



