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



USNESENÍ

z 8. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 17.9.2009 v době od 9:00 do 14:10 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 43 členů zastupitelstva
Omluveni:                ……………………………   	Mgr. Novák, Doc. Dr. Ing. Plevný
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
D. 	Informace o zániku mandátu členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 			ZK    167/09/09
a složení slibu nových členů Zastupitelstva Karlovarského kraje

1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.9.2009		ZK    168/09/09
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 17.9.2009				ZK    169/09/09
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK    170/09/09
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK    171/09/09
5.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti 					ZK    172/09/09
6.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 	ZK    173/09/09
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2009
7.	Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2008		ZK    174/09/09
8.	Globální grant „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“, 		ZK    175/09/09
Oblast podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
9.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 		ZK    176/09/09
oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
10.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 		ZK    177/09/09
oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení 
grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
11.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 		ZK    178/09/09
oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
12.	Projekt „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“ 		ZK    179/09/09
příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
13.	Projekt „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ 			ZK    180/09/09
příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
14.	Projekt „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizace 		ZK    181/09/09
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
15.	Projekt „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“ 		ZK    182/09/09
příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu 
a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
16.	Projekt „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ příspěvkové organizace 		ZK    183/09/09
Dětský domov Cheb
17.	Projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace 	ZK    184/09/09
Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov
18.	Příspěvek na spolufinancování projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání 	ZK    185/09/09
ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov
19.	Rozpočtová změna č. 191/2009								ZK    186/09/09
20.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009				ZK    187/09/09
21.	Informace o dotacích ve školství v roce 2009						ZK    188/09/09
22.	Financování ostatních osobních nákladů ve školách a školských 				ZK    189/09/09
zařízeních – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
23.	Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – dotace 	ZK    190/09/09
z rozpočtu Karlovarského kraje
24.	Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční 		ZK    191/09/09
spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, 
číslo projektu 057 – Technická pomoc ČR (kód 85) – Karlovarský kraj
25.	Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční 		ZK    192/09/09
spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, 
číslo projektu 058 – Technická pomoc ČR (kód 86) – Karlovarský kraj
26.	Schválení finančního krytí projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské 		ZK    193/09/09
spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“
27.	Schválení finančního krytí projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské 		ZK    194/09/09
spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“
28.	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích				ZK    195/09/09
29.	Program obnovy venkova 2009 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo			ZK    196/09/09
30.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací odboru regionálního rozvoje	ZK    197/09/09
31.	Program rozvoje Karlovarského kraje – aktualizace Strategické části, 			ZK    198/09/09
Akčního plánu a Realizačního manuálu
32.	Řešení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 		ZK    199/09/09
do 31.12.2019
33.	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 	ZK    200/09/09
Karlovarského kraje
34.	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 		ZK    201/09/09
dopravního systému Karlovarského kraje
35.	Koncepce BESIP v Karlovarském kraji na období 2009 - 2010 (2012)			ZK    202/09/09
36.	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 			ZK    203/09/09
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
programu v letech 2011 - 2015
37.	Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků 		ZK    204/09/09
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad	
38.	Zřízení příspěvkových organizací Karlovarského kraje – Domov pro osoby 		ZK    205/09/09
se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, Domov pro osoby 
se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
39.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Lázních Kynžvart		ZK    206/09/09
40.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 		ZK    207/09/09
v Mariánské
41.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 		ZK    208/09/09
„PATA“ v Hazlově
42.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Perninku				ZK    209/09/09
43.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu		ZK    210/09/09
44.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu	ZK    211/09/09
45.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Chebu				ZK    212/09/09
46.	Zřizovací listina Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, 		ZK    213/09/09
příspěvková organizace
47.	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 		ZK    214/09/09
v Nejdku, příspěvková organizace
48.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 		ZK    215/09/09
„PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace
49.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 		ZK    216/09/09
v Radošově
50.	Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvková organizace		ZK    217/09/09
51.	Zřizovací listina Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 		ZK    218/09/09
v Sokolově, příspěvková organizace
52.	Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Hranicích			ZK    219/09/09
53.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2010			ZK    220/09/09
54.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti 		ZK    221/09/09
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
55.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavby silnic 		ZK    222/09/09
č. III/21323, III/21324 a III/21327 včetně souvisejících objektů a pozemků
56.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových 	ZK    223/09/09
parcel č. 2299/1, č. 2301/2 a č. 2301/1 v k.ú. Cheb
57.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků 	ZK    224/09/09
p.č. 2321/1, č. st. 6176 a č. 2695/3 v k.ú. Cheb
58.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby 		ZK    225/09/09
silnice č. II/221 včetně pozemků a mostu v k.ú. Pstruží u Merklína
59.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 565 	ZK    226/09/09
na pozemku p.č. st. 659 v  k.ú. Nejdek
60.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK    227/09/09
Města Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Sokolov 
do majetku Karlovarského kraje
61.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK    228/09/09
Obce Tatrovice a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Tatrovice 
do majetku Karlovarského kraje
62.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK    229/09/09
Města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku 
Města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje
63.	Směna nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi 			ZK    230/09/09
ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. – k.ú. Hory u Oloví
64.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK    231/09/09
parcely č. 462/3 v k.ú. Hranice u Aše
65.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela 	ZK    232/09/09
č. 352/13 v k.ú. Kostelní Bříza
66.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK    233/09/09
parcely č. 6/2 v k.ú. Velichov
67.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela 	ZK    234/09/09
č. 956/4 v k.ú. Tatrovice
68.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK    235/09/09
parcely č. 4024/29 v k.ú. Sokolov
69.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových 	ZK    236/09/09
parcel č. 465/2, č. 516 a č. 517 v k.ú. Olšová Vrata
70.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely 	ZK    237/09/09
v k.ú. Sokolov, Svatava a Čistá u Svatavy 
71.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – Ondřejská 1122/56, 	ZK    238/09/09
nám. K. Sabiny 159/16 a Bezručova 1312/17
72.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – řadové domy 		staženo
v Karlových Varech – Tašovicích, včetně souvisejících pozemků, pro potřeby 
Dětského domova Karlovy Vary
73.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 86 	ZK    239/09/09
v k.ú. Milhostov
74.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 	ZK    240/09/09
č. 3179/3  a č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou
75.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část parcely označené 		ZK    241/09/09
ve zjednodušené evidenci jako PK 6628/1 v k.ú. Kraslice
76.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK    242/09/09
č. 1976 v k.ú. Karlovy Vary
77.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK    243/09/09
č. 3119/3 v k.ú. Nejdek
78.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK    244/09/09
č. 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary
79.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 767 na pozemku 	ZK    245/09/09
p.č. st. 995, Gustava Geipela, vše v k.ú. Aš
80.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby 	ZK    246/09/09
silnice č. I/6 a č. I/20 včetně pozemkových parcel v k.ú. Jenišov
81.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK    247/09/09
parcely č. 507 v k.ú. Olšová Vrata
82.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 		ZK    248/09/09
pozemkových parcel č. 465/1, č. 466 a č. 509 v k.ú. Olšová Vrata
83.	Žádost o schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení v souvislosti 	ZK    249/09/09
s realizací stavby: „II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava“
84.	Změna části usnesení č. ZK 308/12/08 – Prodej nemovitostí v majetku 			ZK    250/09/09
Karlovarského kraje – stavby bývalé čistírny odpadních vod, včetně 
části 2404/1 a části 2406/3, vše v k.ú. Nejdek
85.	Zrušení usnesení č. ZK 305/12/08 ze dne 18.12.2008 - Prodej nemovitosti 		ZK    251/09/09
v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 530/1 v k.ú. 
Horní Lipina
86.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Chodov 		ZK    252/09/09
k využití pro činnost v sociální oblasti
87.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje 				ZK    253/09/09
Městu Bečov nad Teplou
88.	Rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, 		ZK    254/09/09
na 3 samostatná muzea (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary)
89.	Dodatky ke zřizovacím listinám všech příspěvkových organizací 			ZK    255/09/09
odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
Karlovarského kraje
90.	Schválení investičního příspěvku v rámci projektu „Stavební úpravy budovy 		ZK    256/09/09
školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“
91.	Projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář 				ZK    257/09/09
Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“ – schválení Dodatku č. 1 
Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
92.	Projekt „Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe“ – Smlouva o půjčce	ZK    258/09/09
93.	Zrušení usnesení č. ZK 149/06/09 ze dne 18.6.2009 - Žádost o poskytnutí příspěvku 	ZK    259/09/09
z  rozpočtu Karlovarského kraje Město Loket
94.	Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 			ZK    260/09/09
Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově 
hodnotných objektů na rok 2009
95.	Změna čerpání příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 			ZK    261/09/09
kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2009
96.	Poskytnutí finančních prostředků z Programu regenerace městských 			ZK    262/09/09
památkových rezervací a zón 2009, stanovených kvótou Městu Karlovy Vary 
v rámci Rozpisu státní finanční podpory
97.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK    263/09/09
rezervací a zón 2009 - II. a III. etapa
98.	Neinvestiční dotace pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na úhradu 		ZK    264/09/09
náborových příspěvků a stipendií pro nové zaměstnance nemocnice
99.	Poskytnutí příspěvku na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí 		ZK    265/09/09
v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“
100.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov 	ZK    266/09/09
pro děti do 3 let
101.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě 		ZK    267/09/09
nemocných
102.	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická 		ZK    268/09/09
záchranná služba Karlovarského kraje
103.	Úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví		ZK    269/09/09
104.	Příspěvek subjektu v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí 		ZK    270/09/09
a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009
105.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	ZK    271/09/09
na financování přípravné fáze projektu připravovaného k realizaci v rámci 
Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika 
– Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 na akci „Zřízení Německo-českého jazykového 
a komunikačního centra v gymnáziích Oelsnitz  a Cheb“
106.	Projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace 			ZK    272/09/09
Gymnázium Ostrov
107.	Projekt „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace 	ZK    273/09/09
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 
108.	Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 			ZK    274/09/09
v projektu „AKONA“
109.	Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 			ZK    275/09/09
a ekonomická Sokolov v projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion 
Egrensis“
110.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	ZK    276/09/09
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem	
111.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK    277/09/09
112.	Žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR - kofinancování 			ZK    278/09/09
vodohospodářských akcí Karlovarským krajem v roce 2009

113.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.					ZK    279/09/09

114.	a) Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 			ZK    280/09/09
    Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných 
    objektů na rok 2009








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





A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Zdeňka Berku
- Mgr. Ellen Volavkovou
- Václava Černého
hlasování


B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Jakuba Pánika
- 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. 114a) 	- Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2009
stažení:
bodu č. 72) 	- Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – řadové domy v Karlových Varech – Tašovicích, včetně souvisejících pozemků, pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary
hlasování



D. Informace o zániku mandátu členů Zastupitelstva Karlovarského kraje a složení slibu nových členů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 167/09/09

- bere na vědomí

1. 	zánik mandátu RNDr. Ing. Jaroslava Kočvary a pana Jana Hadravy v souladu s ustanovením 
§ 48 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 
ve  znění pozdějších změn a doplňků dnem 30.8.2009
2. 	že dalším příslušným náhradníkem z kandidátní listiny  ODS je pan René Bolvari a z kandidátní listiny Doktoři pan Dalibor Stach
3. 	že hejtman Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, zaslal dne 2.9.2009 po uprázdnění mandátů osvědčení panu René Bolvarimu a panu Daliboru Stachovi o tom, že se stali členy Zastupitelstva Karlovarského kraje dnem 31.8.2009
4. 	složení slibu pana René Bolvariho a pana Dalibora Stacha do rukou hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného
hlasování

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.9.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 168/09/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.9.2009

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



2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 17.9.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 169/09/09

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

29. jednání dne 4. června 2009 
30. jednání dne 8. června 2009 (mimo řádný termín)
31. jednání dne 10. června 2009 (mimo řádný termín)
32. jednání dne 15. června 2009 (mimo řádný termín)
33. jednání dne 17. června 2009 (mimo řádný termín)
34. jednání dne 25. června 2009
35. jednání dne 3. července 2009 (mimo řádný termín)
36. jednání dne 7. července 2009 (mimo řádný termín)
37. jednání dne 9. července 2009 
38. jednání dne 13. července 2009 (mimo řádný termín)
39. jednání dne 20. července 2009 (mimo řádný termín)
40. jednání dne 23. července 2009 
41. jednání dne 30. července 2009 (mimo řádný termín)
42. jednání dne 3. srpna 2009 (mimo řádný termín)
43. jednání dne 7. srpna 2009 (mimo řádný termín)
44. jednání dne 13. srpna 2009
45. jednání dne 25. srpna 2009 (mimo řádný termín)

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



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 170/09/09

- 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 171/09/09

- bere na vědomí zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

- ukládá Radě Karlovarského kraje jako jedinému akcionáři Karlovarské krajské nemocnice a.s. učinit 
na základě kontroly plnění usnesení č. ZK 158/09/07 neprodleně nezbytné kroky, které by vedly k objasnění skutečnosti, zda při realizaci nákupu zdravotních přístrojů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. s využitím finančního příspěvku města Chebu nedošlo k porušení zákona 

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování



5. Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 172/09/09

- bere na vědomí zprávu z výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zodpovídá: Bc. Tomáš Hybner, místopředseda výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

hlasování



6. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 173/09/09

- schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje v celkové výši 4 828 436,10 Kč dle přiložených rozpisů

Termín kontroly: březen 2010

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



7. Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 174/09/09

- bere na vědomí informace o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2008

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




8. Globální grant „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“, Oblast podpory 
3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 175/09/09

- bere na vědomí informaci o schválení globálního grantu Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace globálního grantu v rámci OP VK, oblast podpory 3. 2., přílohy č. 4 Prohlášení příjemce dotace

- schvaluje

	navýšení rozpočtu Karlovarského kraje o poskytnutou zálohu na základě podepsání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2

znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 – „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“
zveřejnění 1. kola výzvy k předkládání žádostí grantových projektů z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 – „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ dle návrhu
zapracování případných změn do znění 1. výzvy k předkládání žádostí grantových projektů 
z OP VK, Prioritní osy 3, Oblasti podpory 3.2 – „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ na základě připomínek Řídícího orgánu a dalších subjektů v rámci implementační struktury OP VK prostřednictvím odboru investic a grantových schémat

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



9. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 
2. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 176/09/09

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 -  „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty ve 2. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: leden 2010

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



10. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 177/09/09

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.2 -  „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty ve 2. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: leden 2010

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat



11. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 178/09/09

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 -  „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty ve 2. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: leden 2010

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat

hlasování en bloc o bodech č. 8 – 11)



12. Projekt „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 179/09/09

- schvaluje jako žadatele o dotaci pro projekt „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, případně 3.1 Výstavba nových zařízení 
a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny 
a kombinované výroby tepla a elektřiny, příspěvkovou organizaci Gymnázium Cheb

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“

- schvaluje celkové náklady projektu „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“ 
ve výši 37.500.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Gymnázium Cheb – zateplení školy a fototermický ohřev TUV“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. do výše 3.750.000,- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace



13. Projekt „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 180/09/09

- schvaluje jako žadatele o dotaci pro projekt „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, případně 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla 
a elektřiny, příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“

- schvaluje celkové náklady projektu „Integrovaná střední škola Cheb – zateplení budov školy“ ve výši 26.000.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Integrovaná střední škola Cheb 
– zateplení budov školy“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. do výše 2.600.000,- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Jan Kot, ředitel příspěvkové organizace



14. Projekt „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 181/09/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 800.000,- Kč na předprojektovou přípravu projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje jako žadatele o dotaci pro projekt „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, případně 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“

- schvaluje celkové náklady projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ ve výši 25.000.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. do výše 2.500.000,- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace



15. Projekt „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“ 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 182/09/09

- schvaluje jako žadatele o dotaci pro projekt „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, případně 3.1 Výstavba nových zařízení 
a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny 
a kombinované výroby tepla a elektřiny, příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“  

- schvaluje celkové náklady projektu „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“ ve výši 11.000.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Zateplení fasády a výměna oken Obchodní akademie Karlovy Vary“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, 
tj. do výše 1.100.000,- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Hana Motyčková, ředitelka příspěvkové organizace



16. Projekt „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 183/09/09

- schvaluje zařazení projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 250.000,- Kč na předprojektovou přípravu projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

- schvaluje jako žadatele o dotaci pro projekt „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, případně 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, příspěvkovou organizaci Dětský domov Cheb 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“

- schvaluje celkové náklady projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ ve výši 7.000.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. do výše 700.000,- Kč včetně DPH

- 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. Jana Neumannová, ředitelka příspěvkové organizace
Mgr. Monika Šperglová, pověřená zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy



17. Projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov 
a mateřská škola Horní Slavkov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 184/09/09

- schvaluje jako žadatele o dotaci pro projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, případně 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla 
a elektřiny, příspěvkovou organizaci Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“

- schvaluje celkové náklady projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ ve výši 6.000.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Dětský domov Horní Slavkov 
– zateplení budovy“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. do výše 600.000,- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel příspěvkové organizace



18. Příspěvek na spolufinancování projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 185/09/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na spolufinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ ve výši 29.164.750,65 Kč včetně uzavření smlouvy 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 en bloc o bodech č. 12 - 18)


19. Rozpočtová změna č. 191/2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 186/09/09

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 191/2009
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 75.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Kynšperk nad Ohří Základní školu Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 540 
na zajištění financování projektu „Společně za profesí“ v rámci dotačního programu „Program na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů v roce 2009“ č.j. 25321/2008-60

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru	
hlasování



20. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 187/09/09

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2009 až 219/2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování



21. Informace o dotacích ve školství v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 188/09/09

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování




22. Financování ostatních osobních nákladů ve školách a školských zařízeních – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 189/09/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na financování ostatních osobních nákladů v celkové výši  361.817,- Kč; z toho: 

	ZŠ praktická a ZŠ speciální Habartov, Komenského 312, 357 09 Habartov – částka 
71.454,- Kč

ZŠ Chodov, Husova 788, 357 35 Chodov – částka 136.941,- Kč
DDM Bludiště, Husova 263, 357 35 Chodov – částka 67.000,- Kč
6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb – částka 14.212,- Kč
MŠ Dalovice, Májová 196, 362 63 Dalovice – částka 12.610,- Kč
1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – částka 10.000,- Kč
	ZŠ a MŠ Březová, Keramická 6, 362 15 Březová – částka 9.400,- Kč
ZŠ a MŠ Útvina 153, 364 01 Toužim – částka 40.200,- Kč

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování



23. Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 190/09/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi a Karlovarským krajem na financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním v celkové výši  715.856,- Kč; z toho:

	Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, 350 02 Cheb – částka 23.049,- Kč

4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb – částka 51.846,- Kč
6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb – částka 38.699,- Kč
Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov – částka 172.943,- Kč
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, 356 05 Sokolov – částka 47.481,- Kč
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 05 Sokolov – částka 42.127,- Kč
Základní škola H. Slavkov, Nádražní 683, 357 31 Horní Slavkov – částka 55.572,- Kč
Základní škola praktická a základní škola speciální Horní Slavkov, Poštovní 654, 
357 31 Horní Slavkov – částka 47.192,- Kč
Základní škola praktická a základní škola speciální Habartov, Komenského 312, 357 09 Habartov – částka 40.389,- Kč
Základní škola Rotava, ul. Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava – částka 20.252,- Kč
Základní škola Kynšperk nad Ohří, J.A.Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří – částka 42.348,- Kč
Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, Nejdecká 254, 357 35 Chodov 
– částka  24.905,- Kč
Základní škola Teplá, Školní 258, 364 61 Teplá – částka 34.633,- Kč
Základní škola Toužim, Plzeňská 395, 364 01 Toužim – částka 49.540,- Kč
Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, Vančurova 83, 
360 01 Karlovy Vary – částka 24.880,- Kč

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování



24. Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce 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 191/09/09

- schvaluje návrh Smlouvy o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, číslo projektu 057 – Technická pomoc ČR (kód 85) – Karlovarský kraj

Termín kontroly: 10.12.2009

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



25. Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce 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 192/09/09

- schvaluje návrh Smlouvy o podmínkách realizace projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013, číslo projektu 058 – Technická pomoc ČR (kód 86) – Karlovarský kraj

Termín kontroly: 10.12.2009

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



26. Schválení finančního krytí projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 193/09/09

- schvaluje 

a)   	partnerství Karlovarského kraje v projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ 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: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ ve výši max. 4.700.000,- 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: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ 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: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“ ve výši 470.000,- Kč, tzn. 10% celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly: březen 2010 

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



27. Schválení finančního krytí projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 194/09/09

- schvaluje 

a)   	partnerství Karlovarského kraje v projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 
na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou

b)   	závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ ve výši max. 4.700.000,- 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: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ podávaného v rámci  Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou 

d)   	vlastní spolufinancování projektu „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“ ve výši 470.000,- Kč, tzn. 10% celkových uznatelných výdajů projektu

Termín kontroly: březen 2010 

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

hlasování en bloc o bodech č. 24 - 27)



28. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 195/09/09

- schvaluje 

změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek Svazku obcí Kamenné vrchy v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 502/2009
	změnu parametrů a názvu akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Verušičky v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 566/2009

změnu parametrů, názvu akce a charakteru příspěvku poskytnutého obci Valy v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 450/2009

Termín kontroly: 10.12.2009 

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



29. Program obnovy venkova 2009 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 196/09/09

- schvaluje přerozdělení finančních prostředků  v rámci II. kola Programu obnovy venkova pro rok 2009 
dle návrhu

Termín kontroly: 10.12.2009 

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



30. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací odboru regionálního rozvoje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 197/09/09

- schvaluje 

	návrh dodatku č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Agentura projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
	návrh změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. 


Termín kontroly: 10.12.2009 

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



31. Program rozvoje Karlovarského kraje – aktualizace Strategické části, Akčního plánu 
a Realizačního manuálu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 198/09/09

- schvaluje aktualizací Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje

Termín kontroly: 10.12.2009 

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



32. Řešení základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje do 31.12.2019

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 199/09/09

- schvaluje pro zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou prodloužení stávajících smluv s účinností od 1.1.2009 na dobu určitou do 31.12.2019 dle návrhu

- schvaluje pro zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou schválit změnu stávajících smluv s platností na dobu neurčitou, omezením platnosti 
do 31.12.2019 za podmínky splnění standardu kvality přepravní služby do 31.12.2014 dle návrhu

- ukládá Radě Karlovarského kraje zajistit všechny právní úkony související se změnou smluvních ujednání v závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje dle návrhu

Termín kontroly: 10.12.2009

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



33. Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 200/09/09

- schvaluje Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov vložit schválený Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje do příslušných rejstříků

Termín kontroly: 10.12.2009

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

hlasování



34. Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 201/09/09

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary vložit schválený Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje do příslušných rejstříků

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: 	PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o.
hlasování


35. Koncepce BESIP v Karlovarském kraji na období 2009 - 2010 (2012)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 202/09/09

- schvaluje materiál „Koncepce BESIP v Karlovarském kraji na období 2009 - 2010 (2012)“ dle návrhu

- ukládá Radě Karlovarského kraje zajistit plnění úkolů vyplývajících z „Koncepce BESIP v Karlovarském kraji na období 2009 - 2010 (2012)“ v působnosti Karlovarského kraje

Termín kontroly: duben 2010

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



36. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 - 2015

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 203/09/09

- schvaluje záměr Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. zajistit financování jmenovitých akcí, zařazených do Seznamu jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011– 2015 formou uzavření úvěrové smlouvy

Termín kontroly: březen 2010

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

hlasování

37. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 204/09/09

- schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ v předloženém znění 

- 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



38. Zřízení příspěvkových organizací Karlovarského kraje – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 205/09/09

- schvaluje zřízení příspěvkových organizací Karlovarského kraje – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace a Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace 

- schvaluje provozování doplňkové činnosti „pronájem nemovitostí“ v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace a v Domově pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace 

Termín kontroly: březen 2010

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



39. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Lázních Kynžvart

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 206/09/09

- schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Lázních Kynžvart dle návrhu

- vydává dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Lázních Kynžvart dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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



40. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 207/09/09

- schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské 
dle návrhu

- vydává dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské 
dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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



41. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 208/09/09

- schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově dle návrhu

- vydává dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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



42. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Perninku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 209/09/09

- schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Perninku dle návrhu

- vydává dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Perninku dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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





43. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 210/09/09

- schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu dle návrhu

- vydává dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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



44. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 211/09/09

- schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu dle návrhu

- vydává dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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



45. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 212/09/09

- schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Chebu dle návrhu

- vydává dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Chebu dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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



46. Zřizovací listina Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 213/09/09

- schvaluje zřizovací listinu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace dle návrhu

- vydává zřizovací listinu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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



47. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 214/09/09

- schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace dle návrhu

- vydává dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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



48. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 215/09/09

- schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace dle návrhu

- vydává dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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



49. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 216/09/09

- schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově 
dle návrhu

- vydává dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově 
dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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


50. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 217/09/09

- schvaluje dodatek č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvková organizace dle návrhu

- vydává dodatek č. 9 ke zřizovací listině Sociálních služeb, příspěvková organizace dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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



51. Zřizovací listina Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 218/09/09

- schvaluje zřizovací listinu Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace dle návrhu

- vydává zřizovací listinu Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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



52. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Hranicích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 219/09/09

- schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Hranicích dle návrhu

- vydává dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova pro seniory v Hranicích dle návrhu

Termín kontroly: březen 2010

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

hlasování en bloc o bodech č. 39 -52)



53. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 220/09/09

- schvaluje Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2010

Termín kontroly: leden 2010

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



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 221/09/09

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 319/8 o výměře 224 m2, v k.ú. Loužek, s tím, že:

- stavba realizovaná na části pozemku p.č. 319/8 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. 319/8 zastavěné stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v čase a místě obvyklou
- v případě, že bude cena v místě a čase obvyklá nižší než 200,-- Kč/m2, budou prodány pozemky 
za tuto minimální cenu a cena 200,-- Kč/m2 bude cenou smluvní
- v případě, že bude po skončení realizace cyklostezky zjištěn trvalý zábor větší než je pronajatá 
část pozemku p.č. 319/8 o výměře 224 m2, uhradí Karlovarský kraj 300,-- Kč za každý takto zjištěný m2

- schvaluje znění smlouvy o nájmu nemovitého majetku dle návrhu

Termín kontroly: 10.12.2009

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

hlasování



55. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavby silnic č. III/21323, III/21324 a III/21327 včetně souvisejících objektů a pozemků

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 222/09/09
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a obci Františkovy Lázně a mostního objektu ev. č. 21323-1 na silnici č. III/21323, formou smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) 
a Městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 00253936, zastoupeným starostou města panem Ivo Mlátilíkem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Františkovy Lázně

- schvaluje bezúplatný převod části stavby silnice č. III/21327 včetně souvisejících pozemkových parcel 
č. 390/1 o výměře 11393 m2, č. 399/2 o výměře 1908 m2,  část č. 417 o výměře cca 2831 m2 a část č. 399/1 
o výměře cca 18118 m2  v k.ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně formou smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) 
a Městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 00253936, zastoupeným starostou města panem Ivo Mlátilíkem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Františkovy Lázně

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětných smluv o uzavření budoucích smluv darovacích 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.



56. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 2299/1, č. 2301/2 a č. 2301/1 v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 223/09/09

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 2299/1 o výměře 217 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3893-122/2009 z původní pozemkové parcely č. 2299/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2299/28, části pozemkové parcely č. 2301/2 o výměře 692 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3895-121/2009 z původní pozemkové parcely č. 2301/2 
a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2301/23, části pozemkové parcely č. 2301/2 o výměře 131 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3895-121/2009 z původní pozemkové parcely č. 2301/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2301/24, části pozemkové parcely č. 2301/1 o výměře 2644 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3894-123/2009 z původní pozemkové parcely č. 2301/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2301/21 a části pozemkové parcely č. 2301/1 o výměře 508 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3894-123/2009 z původní pozemkové parcely č. 2301/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela 
č. 2301/22, vše 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, PSČ 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.



57. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.č. 2321/1, 
č. st. 6176 a č. 2695/3 v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 224/09/09

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 2321/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 3848-649/2008 z původní pozemkové parcely č. 2321/1 a označeny jako její díl „m1“ o výměře 100 m2, díl „n1“ o výměře 56 m2, díl „q1“ o výměře 40 m2, díl „t1“ o výměře 37 m2, díl „v1“ o výměře 
30 m2, díl „c2+y1“ o výměře 15 m2, díl „ e2“ o výměře 206 m2, díl „h2“ o výměře 25 m2, díl „l2“ o výměře 45 m2, díl „d1“ o výměře 16 m2, díl „f1“ o výměře 46 m2, díl „g1“ o výměře 3 m2, díl „i1“ o výměře 7 m2, díl „b1“ o výměře 157 m2, částí označených novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3420 o výměře 112 m2, č. 3422 o výměře 24 m2 a č. 3430 o výměře 27 m2, částí stavební parcely č. st. 6176, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní stavební parcely č. st. 6176 a označeny jako její díl „b2“ o výměře 8 m2 a díl „g2“ o výměře 2 m2, částí pozemkové parcely č. 2695/3, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 2695/3 a označeny jako její díl „a1“ o výměře 
656 m2, díl „c1“ o výměře 177 m2, díl „e1“ o výměře 15 m2, díl „h1“ o výměře 15 m2, díl „j1“ o výměře 
44 m2, částí označených novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2695/7 o výměře 500 m2, 
č. 3403 o výměře 106 m2, č. 3404 o výměře 270 m2, č. 3405 o výměře 22 m2, č. 3406 o výměře 200 m2, 
č. 3407 o výměře 251 m2, č. 3408 o výměře 30 m2, č. 3410 o výměře 27 m2, č. 3414 o výměře 190 m2, 
č. 3415 o výměře 20 m2, č. 3416 o výměře 38 m2, č. 3417 o výměře 36 m2 a č. 3418 o výměře 174 m2, vše 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, PSČ 350 02 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.
                     


58. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/221 včetně pozemků a mostu v k.ú. Pstruží u Merklína

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 225/09/09

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 546 o výměře cca 684 m2 a části pozemkové parcely č. 550 o výměře cca 9253 m2 včetně části stavby komunikace č. II/221 o předpokládané délce 
cca 0,3 km, mostu ev. č. 221-036 a všech součástí a příslušenství, vše  v k.ú. Pstruží u Merklína,  formou smlouvy o  uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a Obcí Merklín, 
se sídlem Merklín 6, PSČ 362 34, IČ 00254789, zastoupenou starostou obce panem Josefem Níčem (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Merklín

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

Termín kontroly: 10.12.2009

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






59. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 565 na pozemku 
p.č. st. 659 v k.ú. Nejdek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 226/09/09

- schvaluje bezúplatný převod budovy č.p. 565 na pozemku p.č. st. 659, včetně pozemku p.č. st. 659 
o výměře 856 m2, garáže a venkovních úprav, vše v k.ú. Nejdek, formou darovací smlouvy, s předkupním právem pro Karlovarský kraj a s možností vrácení daru, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, IČ 00254801 (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nejdek

- ukládá řediteli Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: 	Mgr. Josef Dvořáček, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace



60. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Sokolov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 227/09/09

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 132/3 o výměře 137 m2, č. 132/5 o výměře 3 m2, 
č. 132/6 o výměře 280 m2, č. 1706/2 o výměře 41 m2, č. 1706/3 o výměře 3 m2, č. 3421/3  o výměře 323 m2, č. 3421/25 o výměře 2 m2, č. 3421/35 o výměře 60 m2, č. 3421/45 o výměře 251 m2, č. 3421/46 o výměře 186 m2, č. 3421/47 o výměře 266 m2, č. 3421/51 o výměře 92 m2, č. 3421/52 o výměře 3 m2, č. 3421/55 
o výměře 131 m2, č. 3421/56 o výměře 105 m2 a č. 3421/57 o výměře 59 m2, vše v k.ú. a obci Sokolov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Sokolov, se sídlem Sokolov, Rokycanova 1929, PSČ 356 01, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Karlem Jakobcem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Sokolov

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 128/5 o výměře 44 m2, č. 132/2 o výměře 699 m2, 
č. 132/7 o výměře 24 m2, č. 3421/19 o výměře 419 m2, č. 3421/26 o výměře 98 m2 a  č. 3421/54 o výměře 305 m2, vše v k.ú. a obci Sokolov, formou darovací smlouvy mezi Městem Sokolov, se sídlem Sokolov, Rokycanova 1929, PSČ 356 01, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Karlem Jakobcem (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 Sokolov 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.



61. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Tatrovice 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Tatrovice do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 228/09/09

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 959/5 o výměře 410 m2, č. 989/9 o výměře 414 m2, 
č. 989/10 o výměře 221 m2 a  č. 989/12 o výměře 31 m2 v k.ú. a obci Tatrovice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Tatrovice, se sídlem Tatrovice č.p. 27,  PSČ 357 35 Chodov, IČ 00573124, zastoupenou starostou obce Josefem Homolkou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Tatrovice

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 24/2 o výměře 448 m2, č. 945/70 o výměře  41 m2 
a č. 958/2 o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Tatrovice formou darovací smlouvy mezi Obcí Tatrovice, se sídlem Tatrovice č.p. 27,  PSČ 357 35 Chodov, IČ 00573124, zastoupenou starostou obce Josefem Homolkou (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Obce Tatrovice 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.



62. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 229/09/09

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 663/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1122-058/2009 z původní pozemkové parcely č. 663/1 a označeny jako její díl „j“ o výměře 27 m2, díl „l“ o výměře 209 m2 a díl „k“ o výměře 399 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, PSČ 351 01 Františkovy Lázně, IČ 00253936, zastoupeným starostou města Ivo Mlátilíkem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Františkovy Lázně

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 693/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1122-058/2009 z původní pozemkové parcely č. 693/2 a označena jako její díl „g“ o výměře 85 m2, části pozemkové parcely č. 717/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 717/1 a označena jako její díl „a“ o výměře 54 m2 a části pozemkové parcely č. 793/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 793/2 a označena jako její díl „d“ o výměře 119 m2, v k.ú. a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy mezi Městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5,  PSČ 351 01 Františkovy Lázně, IČ 00253936, zastoupeným starostou města Ivo Mlátilíkem (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 Františkovy 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.
                     


63. Směna nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. – k.ú. Hory u Oloví

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 230/09/09

- schvaluje směnu nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. pozemková parcela č. 1079/11 
o výměře 371 m2 v k.ú. Hory u Oloví a obci Oloví) s nemovitostmi ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., (tj. pozemková parcela č. 719/13 o výměře 623 m2 a pozemková parcela č. 719/14 o výměře 835 m2 v k.ú. Hory u Oloví a obci Oloví) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako první směňující na straně jedné) a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, PSČ 501 68 Hradec Králové, 
IČ 42196451 (jako druhý směňující na straně druhé)

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

Termín kontroly: 10.12.2009

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



64. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 462/3 v k.ú. Hranice u Aše

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 231/09/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 462/3 o výměře cca 805 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 společností Čerpací stanice Hranice s.r.o., se sídlem Březová, Staromlýnská 122/31, PSČ 362 15, IČ 28012267 zastoupenou panem Liborem Hammerem, jednatelem a panem Zdeňkem Pěnkavou, jednatelem (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 u části pozemkové parcely č. 462/3 o výměře cca 149 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. 462/3 o výměře cca 656 m2, potřebné pro vybudování okružní křižovatky, za dohodnutou smluvní cenu 1,- Kč/m2, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Čerpací stanice Hranice s.r.o. 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.

65. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 352/13 v k.ú. Kostelní Bříza

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 232/09/09

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely č. 352/13 o výměře 1005 m2  v k.ú. Kostelní Bříza a obci Březová formou kupní smlouvy mezi JUDr. Janem Špelinou, trvale bytem Lábkova 19, Plzeň, PSČ 318 06, správcem konkursní podstaty úpadce Agrokombinát Aš, státní podnik – v likvidaci, se sídlem Hlavní 108, Aš, PSČ 352 01, IČ 00115924 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 77.726,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku společnosti Agrokombinát Aš, státní podnik – v likvidaci, 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.



66. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 6/2 v k.ú. Velichov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 233/09/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 6/2 o výměře 47 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 395-54/2007 z původní pozemkové parcely č. 6/2 a označena jako její díl „a“ v k.ú. a obci Velichov formou kupní smlouvy mezi paní Zdeňkou Horskou, trvale bytem Velichov č.p. 32,  
PSČ 363 01 Velichov (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. 09-4834 ze dne 16.4.2009 ve výši 1.810,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku paní Zdeňky Horské, 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.



67. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 956/4 v k.ú. Tatrovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 234/09/09

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely č. 956/4 o výměře 189 m2  v k.ú. a obci Tatrovice formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, IČ 26348349, zastoupenou předsedou představenstva a generálním ředitelem 
Ing. Františkem Štěpánkem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 70,- Kč/m2, tj. celkem 13.230,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 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.



68. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 4024/29 v k.ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 235/09/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 4024/29 o výměře 294 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2657-98/2009 z původní pozemkové parcely č. 4024/29 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4024/103  v k.ú. a obci Sokolov formou kupní smlouvy mezi společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 45274649 (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 
po geometrickém zaměření předmětné části pozemku, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 331/09 ze dne 29.6.2009 ve výši 4.470,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku společnosti ČEZ, a.s., 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.



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 236/09/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 465/2, která byla oddělena geometrickým plánem č.755-134/2009 z původní pozemkové parcely č. 465/2 a označena novým parcelním č. 465/4 o výměře 
328 m2, části pozemkové parcely č. 516, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 516 a označena novým parcelním č. 516/2 o výměře 154 m2 a části pozemkové parcely č. 517, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 517 
a označena novým parcelním č. 517/2 o výměře 1138 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Ladislavem Klichem, trvale bytem Ke Golfu 120, PSČ 360 01 Karlovy Vary, Olšová Vrata, Václavem Klichem, trvale bytem Jana Opletala 884/2, PSČ 360 01 Karlovy Vary – Rybáře, Jiřím Filipem, trvale bytem Ke Golfu 139, PSČ 360 01 Karlovy Vary, Olšová Vrata a Petrem Filipem, trvale bytem Ke Golfu 139, PSČ 360 01 Karlovy Vary, Olšová Vrata  (jako 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 528,- Kč/m2, 
tj. celkem 855.360,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku Ladislava Klicha, Václava Klicha, Jiřího Filipa a Petra Filipa, 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.
                     


70. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Sokolov, Svatava a Čistá u Svatavy 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 237/09/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 4021/10 o výměře cca 3730 m2  v k.ú. Sokolov, částí pozemkových parcel č. 623/11 o výměře cca 2378 m2, č. 624/4 o výměře cca 3108 m2, č. 624/8 o výměře 
cca 990 m2, č. 624/18 o výměře cca 208 m2, č. 738/1 o výměře  cca 2998 m2, č. 924/1 o výměře cca 1161 m2, č. 925 o výměře cca 7064 m2, vše  v k.ú. Svatava a částí pozemkových parcel č. 80/1 o výměře cca 18618 m2, č. 99 o výměře cca 166 m2, č. 106 o výměře cca 178 m2, č. 107/1 o výměře cca 37 m2, vše v k.ú. Čistá 
u Svatavy  formou smlouvy o  budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, IČ 26348349, zastoupenou předsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Františkem Štěpánkem (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 dle vyhlášky o oceňování nemovitostí, účinné ke dni podpisu kupní smlouvy, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o budoucí smlouvě kupní 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 en bloc o bodech č. 55 - 70)

    

71. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – Ondřejská 1122/56, 
nám. K. Sabiny 159/16 a Bezručova 1312/17

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 238/09/09

- schvaluje úplatné nabytí následujících nemovitostí:

	  budovy č.p. 1122, Ondřejská č.o. 56, postavené na pozemku st.p.č. 1466 a pozemku st.p.č. 1466. včetně stavby (garáže) bez č.e. postavené na pozemku st.p.č. 1466, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec 
a okres Karlovy Vary, za kupní cenu dle znaleckého posudku v částce 10.477.070,-- Kč


	  budovy č.p. 159, nám. K. Sabiny č.o. 16, postavené na pozemku st.p.č. 88 a pozemků st.p.č. 88 
a p.č. 89/2, vše v k.ú. Drahovice obec a okres Karlovy Vary, za kupní cenu dle znaleckého posudku v částce 15.825.940,-- Kč


	  budovy č.p. 1312, Bezručova č.o. 17, postavené na pozemku st.p.č. 2739 a pozemků st.p.č. 2739, p.č. 2739, p.č. 2738, p.č. 2740 a p.č. 2745, vše v k.ú. Karlovy Vary obec a okres Karlovy Vary, 
za kupní cenu dle znaleckého posudku v částce 36.647.250,-- Kč


formou kupních smluv a smluv o zřízení předkupního práva, mezi Městem Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, (jako kupující na straně druhé), s možností proinvestovat část kupní ceny až do výše 99%  nejpozději do 31.12.2020. Částky k proinvestování je možné slučovat a použít 
k investicím u jakéhokoliv školského zařízení v Karlových Varech ve vlastnictví Karlovarského kraje. 
Před podpisem kupní smlouvy bude zaplacena část kupní ceny ve výši 1%.  

Kupující mimo kupní ceny uhradí veškeré náklady spojené s přípravou a prodejem nemovitostí včetně částky ve výši daně z převodu nemovitostí. 

Podmínky a věcná břemena:
k nemovitostem pod č. 1 (Ondřejská)
a) v území prodávané nemovitosti se nachází podzemní zařízení energetiky v ochranném pásmu podzemního vedení - břemeno dané energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění
b) v území prodávané nemovitosti se nachází podzemní plynovodní síť - břemeno dané energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění
c) v přilehlém území prodávané nemovitosti se nachází podzemní telekomunikační vedení - břemena daná zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
d) ke dni podpisu kupní smlouvy předložit smlouvu o službách spojených s nakládáním se směsným komunálním odpadem
e) geometrický plán č. 1740-3/2008 (pro stanovení průběhu vlastníky upřesněné hranice pozemků) 
změnil výměry parcely č. 248 ze 14 196 m2 na 14 190 m2 a parcely č. 1466 ze 787 m2 na 794 m2

k nemovitostem pod č. 2 (nám. K. Sabiny)
a) v území prodávané nemovitosti se nachází podzemní zařízení energetiky v ochranném pásmu podzemního vedení - břemeno dané energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění,
b) Karlovarská teplárenská, a.s. má na prodávaných pozemcích uloženy sekundární rozvody v majetku KT, a.s.,
břemeno v rozsahu:
- zřízení zařízení pro rozvod tepla
- vstupu do nemovitosti v souvislosti s provozováním, opravami a údržbou zařízení pro rozvod tepla,
tj. břemeno dané energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění zákona 91/2005 Sb. v § 76, odst. (7),
c) v přilehlém území prodávané nemovitosti se nachází podzemní telekomunikační vedení - břemena daná zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
d) ke dni podpisu kupní smlouvy předložit smlouvu o službách spojených s nakládáním se směsným komunálním odpadem

k nemovitostem pod č. 3 (Bezručova)
a) v území prodávané nemovitosti se nachází podzemní zařízení energetiky v ochranném pásmu podzemního vedení - břemeno dané zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění
b) v území prodávané nemovitosti se nachází podzemní plynovodní síť - břemeno dané zákonem 
č. 458/2000 Sb., v platném znění
c) Karlovarská teplárenská, a.s. má v objektu na p.č. 2739 umístěno zařízení, a to měřící trať - břemeno dané zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění zákona 91/2005 Sb. § 76, odst. (7)
d) v přilehlém území prodávané nemovitosti se nachází podzemní telekomunikační vedení - břemena daná zákonem č. 127/2005 Sb. v platném znění
e) ke dni podpisu kupní smlouvy předložit smlouvu o službách spojených s nakládáním se směsným komunálním odpadem

- schvaluje návrhy kupních smluv a smluv o zřízení předkupního práva
 
Termín kontroly: 10.12.2009

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

hlasování



72. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – řadové domy v Karlových Varech – Tašovicích, včetně souvisejících pozemků, pro potřeby Dětského domova Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo předmětný bod z programu jednání.
hlasování



73. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 86 v k.ú. Milhostov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 239/09/09

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 86 o výměře 26 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 153-120/2009 z původní pozemkové parcely č. 86 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 86/2 v k.ú. a obci Milhostov formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Milanem Ščasným, trvale bytem Milhostov 63, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.000,-- Kč + 1.854,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku 
+ 2.975,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 6.829,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Milana Ščasného

- 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.



74. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel č. 3179/3 
a č. 3179/12 v k.ú. Bečov nad Teplou

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 240/09/09

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3179/12 o výměře 6 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 497-81/2007 z původní pozemkové parcely č. 3179/12 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. st. 807/2, části pozemkové parcely č. 3179/3 o výměře 101 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 515-53/2008 z původní pozemkové parcely č. 3179/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3179/13 a části pozemkové parcely č. 3179/12 o výměře 74 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 515-53/2008 z původní pozemkové parcely č. 3179/12 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3179/15, vše v k.ú. a obci Bečov nad Teplou formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Jiřím Švecem a Jiřinou Švecovou, oba trvale bytem Mariánskolázeňská 314, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou (jako kupující na straně druhé), za cenu 13.230,-- Kč + 2.100,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 15.330,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Švecových

- 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.



75. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část parcely označené ve zjednodušené evidenci jako PK 6628/1 v k.ú. Kraslice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 241/09/09

- schvaluje prodej části parcely označené ve zjednodušené evidenci jako PK 6628/1 o výměře 1 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1841-6304/2008 z parcely zjednodušené evidence PK 6628/1 
a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. st. 3290 v k.ú. a obci Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Petrem Novotným a Radkou Novotnou, oba trvale bytem Mánesova 1613/48, PSČ 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za cenu 410,- Kč + 1.600,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 2.010,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Novotných

- 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.



76. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1976 
v k.ú. Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 242/09/09

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1976, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1915-53/2009  z původní pozemkové parcely č. 1976 a označena jako její díl „a“ o výměře 69 m2 v k.ú. Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací (jako prodávající 
na straně jedné) a společností ELLEN spa resort s.r.o., se sídlem Zahradní 458/7, 36001 Karlovy Vary, 
IČ 26346966 (jako kupující na straně druhé), za cenu 55.000,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti ELLEN spa resort s.r.o.

- ukládá ředitelce Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: 	PhDr. Eva Průchová, ředitelka Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary, p.o.



77. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3119/3 
v k.ú. Nejdek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 243/09/09

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3119/3, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1475-133/2009 z původní pozemkové parcely č. 3119/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3119/4 o výměře 513 m2 v k.ú. Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností ZPA – REALITY, a.s., se sídlem Karlovarská 49, Nejdek, IČ 61775118 (jako kupující na straně druhé), za cenu 73.020,-- Kč + 500,-- Kč za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 73.520,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti ZPA – REALITY, a.s., s tím, že společnost 
ZPA – REALITY, a.s., poskytne 5 parkovacích míst pro zaměstnance Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: 	MUDr. Ivo Tukinski, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o.



78. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2711/1 
v k.ú. Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 244/09/09

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2711/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1864-21/2009 z původní pozemkové parcely č. 2711/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2711/15 o výměře 123 m2 v k.ú. Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako prodávající na straně jedné) a manželi Nguyen Minh Tam a Thach Thi Thu, bytem Na Hradčanech 7, 350 02  Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 150.000,-- Kč + 2.100,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč 
za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 152.600,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Nguyen Minh Tam 
a Thach Thi Thu

Termín kontroly: 10.12.2009

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



79. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 767 na pozemku p.č. st. 995, Gustava Geipela, vše v k.ú. Aš

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 245/09/09

- schvaluje prodej objektu č.p. 767 na pozemku p.č. st. 995, včetně pozemku p. č. st. 995 o výměře 260 mﾲ260 m², ulice Gustava Geipela, vše k. ú. Aš, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem a Střední odbornou školou Aš (jako prodávající na straně jedné) a panem Ing. Čestmírem Šímou, bytem Studánka 135, 352 01 Aš (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.800.000,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Ing. Čestmíra Šímy

- ukládá ředitelce Gymnázia a Střední odborné školy Aš, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Lenka Kalčicová, ředitelka Gymnázia a Střední odborné školy Aš, p.o.

hlasování en bloc o bodech č. 73 - 79)



80. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/6 
a č. I/20 včetně pozemkových parcel v k.ú. Jenišov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 246/09/09

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 182/1 o výměře 6463 m2 a  č. 182/4 o výměře 6859 m2 včetně části stavby silnice č. I/6 a pozemkové parcely č. 379/10 o výměře 2198 m2 včetně části stavby silnice č. I/20, vše včetně součástí a příslušenství v k.ú. a obci Jenišov, formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,  PSČ 140 00 Praha - Nusle, IČ 65993390 (jako dárce 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

- 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.

hlasování



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 247/09/09

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 507 o výměře cca 178 m2 v k.ú. Olšová Vrata 
a obci Karlovy Vary, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Lesní společností Františkovy Lázně, a.s., se sídlem Františkovy Lázně, Nezvalova 34/8, PSČ 351 01, IČO 45351902 (jako budoucí dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Lesní společnosti Františkovy Lázně, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 10.12.2009

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 248/09/09

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 465/1 o výměře cca 147 m2, části pozemkové parcely č. 466 o výměře cca 324 m2 a části pozemkové parcely č. 509 o výměře cca 1039 m2, vše v k.ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Ing. Jiřím Dufkem, trvale bytem Olšová Vrata 198, PSČ 360 01 Karlovy Vary (jako budoucí dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z majetku 
Ing. Jiřího Dufka, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 10.12.2009

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



83. Žádost o schválení podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení v souvislosti s realizací stavby: „II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 249/09/09

- schvaluje podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v souvislosti s realizací stavby: „II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava“, za předpokladu, že do 30.9.2009 nedojde k dohodě o výkupu objektu č.p. 256 na stavební parcele č. st. 625, stavební parcely č. 625 o výměře 258 m2 a pozemkové parcely č. 626 o výměře 788 m2 včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. a obci Svatava, s vlastníkem předmětných nemovitostí panem Petrem Trojanem, trvale bytem Rovná 2, PSČ 356 01 Rovná

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

Termín kontroly: 10.12.2009

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






84. Změna části usnesení č. ZK 308/12/08 – Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavby bývalé čistírny odpadních vod, včetně části 2404/1 a části 2406/3, vše v k.ú. Nejdek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 250/09/09

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. ZK 308/12/08 ze dne 18.12.2008 ve znění:

- 	schvaluje prodej části p.p.č. 2404/1 o výměře 1623 m2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1399-170/2008 z původní p.p.č. 2404/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2404/6, části p.p.č. 2406/3 o výměře 60 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní p.p.č. 2406/3 a označena jako její díl „b“ a přisloučena do nově vzniklé p.p.č. 2404/6, vše v k.ú. Nejdek, za cenu 227.940,-- Kč + 7.000,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,-- Kč 
za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 235.440,-- Kč

Zbývající část usnesení č. ZK 308/12/08 ze dne 18.12.2008 se nemění.

- schvaluje prodej p.p.č. 2404/1 o výměře 2824 m2, části p.p.č. 2406/3 o výměře 340 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1449-50/2009 z původní p.p.č. 2406/3 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2406/7, vše v k.ú. Nejdek, za cenu 200.000,-- Kč + 7.000,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu 
+ 500,-- Kč za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 207.500,-- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Zdeňka Holíka s tím, 
že kupující uzavře s prodávajícím smlouvu o zřízení věcného břemene práva údržby a chůze na části p.p.č. 2401/1 ve prospěch prodávajícího

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Olga Rožcová, ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných, p.o. 



85. Zrušení usnesení č. ZK 305/12/08 ze dne 18.12.2008 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 530/1 v k.ú. Horní Lipina

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 251/09/09

- zrušuje dále uvedené usnesení č. ZK 305/12/08 ze dne 18.12.2008 ve znění:

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

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
                     
hlasování en bloc o bodech č. 81 - 85)

86. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Chodov k využití 
pro činnost v sociální oblasti

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 252/09/09

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Městem Chodov na darování movitého majetku Karlovarského kraje v hodnotě 3.013.059,85 Kč, dle předloženého soupisu, který je ve správě příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace, a který Město Chodov využije k zajištění sociální a pečovatelské služby

- pověřuje ředitele příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková organizace uzavřít darovací smlouvu dle výše uvedeného usnesení

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Václav Jakl, ředitel příspěvkové organizace Sociální služby, p.o.
hlasování



87. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Městu Bečov nad Teplou

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 253/09/09

- schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Městem Bečov nad Teplou 
na darování movitého majetku Karlovarského kraje: 5 ks použitých počítačů PC Dell OptiPlex s příslušenstvím

- pověřuje vedoucího Odboru správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje uzavřít darovací smlouvu dle výše uvedeného usnesení

Termín kontroly: 10.12.2009

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

hlasování



88. Rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na 3 samostatná muzea (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 254/09/09

- schvaluje rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, na 3 samostatná  muzea (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary), s účinností dnem 1.1.2010

- ukládá  

	odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit vypracování dokumentů nezbytných k realizaci rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

b) odboru ekonomickému spolupracovat při realizaci ekonomických činností souvisejících 
s rozdělením příspěvkové organizace
	odboru legislativnímu a právnímu spolupracovat při poskytování právní pomoci spojené s rozdělením muzea

odboru správa majetku spolupracovat při provádění inventarizace majetku a při jeho rozdělení

- jmenuje Komisi pro přípravu a realizaci rozdělení Muzea Karlovarského kraje ve složení: 
Ing. Dagmar Divišová, Ing. Petr Klíček, Jan Prudík, Jana Spirová, Vladimíra Kleslová, PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, Bc. Miroslav Očenášek, PhDr. Eva Dittertová, Ing. Květa Kunová a pověřuje Jana Prudíka řízením činnosti komise 

- ukládá po ukončení výběrového řízení doplnit Komisi pro přípravu a realizaci rozdělení Muzea Karlovarského kraje o nově vybrané ředitele muzeí v Karlových Varech a Sokolově

- pověřuje Komisi pro přípravu a realizaci rozdělení Muzea Karlovarského kraje vypracovat „Harmonogram činností spojených s rozdělením muzea“

Termín kontroly: 10.12.2009

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



89. Dodatky ke zřizovacím listinám všech příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 255/09/09

- schvaluje předložené dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to pro Krajské muzeum Karlovarského kraje, Galerii umění Karlovy Vary, Galerii výtvarného umění v Chebu, Galerii 4 – galerii fotografie a Krajskou knihovnu Karlovy Vary. Těmito dodatky se mění příloha č. 1 a příloha č. 2 zřizovacích listin.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zaslat dodatky ke zřizovacím listinám do rejstříkového spisu Obchodního rejstříku v Plzni

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatků ke zřizovacím listinám

Termín kontroly: 10.12.2009

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



90. Schválení investičního příspěvku v rámci projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 256/09/09

- schvaluje investiční příspěvek ve výši 1 955 379,- Kč, který vznikl:

a) na základě vzniklých víceprací (827 594,- Kč) 

b) na základě rozdílu (1 127 785,- Kč) finanční částky dotačních prostředků ve vztahu k uzavřené smlouvě 
o dílo v rámci projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. v Chebu“

Termín kontroly: červen 2010

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



91. Projekt „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“ – schválení Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 257/09/09

- schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který se týká projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“

- pověřuje PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje p.o. podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který se týká projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“ 

Termín kontroly: 10.12.2009

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



92. Projekt „Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe“ – Smlouva o půjčce

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 258/09/09

- schvaluje Smlouvu o půjčce, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a Krajským muzeem Karlovarského kraje, na projekt „Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe“ financovaný 
z Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

-  pověřuje PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. podpisem výše zmíněné smlouvy

Termín kontroly: 10.12.2009

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




93. Zrušení usnesení č. ZK 149/06/09 ze dne 18.6.2009 - Žádost o poskytnutí příspěvku z  rozpočtu Karlovarského kraje Město Loket

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 259/09/09

- ruší usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 149/06/09, ze dne 18.6.2009 – žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Loket ve znění:

	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: 10.12.2009

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



94. Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 260/09/09

- schvaluje odstoupení od smluv o poskytnutí příspěvku ve výši 100 tis. Kč na výměnu střešní krytiny evangelického kostela v Hranicích u Aše uzavřenou s farním sborem Českobratrské církve evangelické v Aši a příspěvku ve výši 50 tis. Kč na opravu střešní krytiny objektu Mírová čp. 97

- mění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 147/06/09 ze dne 18.6.2009, a to tak, 
že se v usnesení mění:

	v tabulce č. 1 se vypouští 14. a 39. záznamový řádek


Farní sbor 
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
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

Termín kontroly: 10.12.2009

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



95. Změna čerpání příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů na rok 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 261/09/09

- schvaluje změnu účelu využití příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje poskytnutého Národnímu památkovému ústavu, územnímu pracovišti Loket ve výši 60 000,- Kč na realizaci projektu: Kynžvart, pseudogotické varhany s jedním manuálem a třemi rejstříky - 1. etapa restaurování pseudogotických varhan, a to na realizaci projektu: Kynžvart, areál státního zámku, kolový mlýn - zpracování projektu

Termín kontroly: 10.12.2009

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



96. Poskytnutí finančních prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón 2009, stanovených kvótou Městu Karlovy Vary v rámci Rozpisu státní finanční podpory

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 262/09/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2009 ve výši 200 000,- Kč Městu Karlovy Vary na akci obnovy: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – výmalba podhledu (stropu) kolonády 

Termín kontroly: 10.12.2009

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



97. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón 
2009 - II. a III. etapa

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 263/09/09

- 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 II. a III. etapy v celkové výši 5 334 158,00 Kč, a to:


vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Bečov nad Teplou
100 000, 00 Kč
Bečov nad Teplou, radnice
Sanace krovu radnice, dokončení šindelové střechy včetně ochranných nátěrů
Město Františkovy Lázně
1 380 000,00 Kč
Františkovy Lázně, pavilon Solného a Lučního pramene
Oprava a nátěr fasády, obnova nátěrů oken a okenic, dveří, oprava vstupního schodiště, oprava klempířských prvků
Město Horní Slavkov
605 000,00 Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
Restaurování omítek a kamenných prvků
Město Horní Slavkov
500 000,00 Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
Stavební práce dle dodatku 
č. 3 ze dne 29. 5. 2009 ke smlouvě o dílo č.                           S/051/2008/MR
Město Cheb
179 449,00 Kč
Cheb, hrad
Oprava hradeb u jihozápadních kasemat v hradebním příkopu
Moyo holding, a.s.
200 000,00 Kč
Loket, měšťanský dům čp. 87
Výměna poškozených a narušených částí krovu, výměna střešní krytiny
Město Loket
169 709,00 Kč
Loket, hrad
Zastřešení vstupu do suterénu hejtmanského domu
Město Loket
1 600 000,00 Kč
Loket, hrad
Restaurování románské rotundy a části prostor křídla Dolní bašty a prostor přiléhajících k rotundě 
Obec Valeč
200 000,00 Kč
Valeč, kostel Panny Marie Bolestné
Restaurování vnitřních maleb
Kanonie premonstrátů Teplá
400 000,00 Kč
Teplá, kostel sv. Jiljí
Provedení odvodnění a oprava hlavního schodiště na jižní stěně kostela

- 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 k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu
hlasování



98. Neinvestiční dotace pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na úhradu náborových příspěvků 
a stipendií pro nové zaměstnance nemocnice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 264/09/09

- schvaluje neinvestiční dotaci pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., Bezručova 19, 360 66, Karlovy Vary ve výši 1.164.000,-- Kč účelově vázanou na úhradu náborových příspěvků a stipendií pro nové zaměstnance nemocnice, vyplácených v době od srpna 2008 do prosince 2009

Termín kontroly: březen 2010

Zodpovídá: 	Mgr. Jiří Fojtík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
hlasování



99. Poskytnutí příspěvku na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 265/09/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví ve výši 
200.000,-- Kč příspěvkové organizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, IČ: 708 87 985, Pastýřská 4, 350 02 Cheb, na projekt: Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
hlasování



100.  Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 266/09/09

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

Termín kontroly: březen 2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví



101. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 267/09/09

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu

Termín kontroly: březen 2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví



102. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 268/09/09

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje dle předloženého návrhu

Termín kontroly: březen 2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví



103. Úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 269/09/09

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úplná znění zřizovací listin příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví dle předloženého návrhu

Termín kontroly: březen 2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování en bloc o bodech č. 100 - 103)



104. Příspěvek subjektu v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 270/09/09

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2009 oddílu kopané žen SK Buldoci Karlovy Vary dle návrhu v celkové výši 20.000,- Kč

- 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



105. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu připravovaného k realizaci v rámci Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 na akci „Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra v gymnáziích Oelsnitz  a Cheb“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 271/09/09

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu připravovaného k realizaci v rámci Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013“ na akci „Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra v gymnáziích Oelsnitz a Cheb“

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

Termín kontroly: 10.12.2009

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



106. Projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 272/09/09

- schvaluje jako žadatele o dotaci pro projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ v rámci Operačního programu Cíl 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 příspěvkovou organizaci Gymnázium Ostrov

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“

- schvaluje celkové náklady projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ ve výši 500.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých nákladů, tj. do výše 75.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ do výše celkových nákladů 500.000,- Kč včetně DPH z prostředků kraje 

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Milan Martinek, ředitel příspěvkové organizace
hlasování

107. Projekt „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 273/09/09

- bere na vědomí, že leadpartnerem projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ se stala česká strana

- bere na vědomí navýšení celkových výdajů projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ 
z 6.461.768,- Kč uvedenými v žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 na 7.847.244,- 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 646.177,- Kč na 784.724,40 Kč a dále změnu závazku Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu do výše 90 % celkových nákladů z 5.815.591,- Kč na 7.062.519,60 Kč 

- schvaluje navýšení celkových výdajů projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ z 6.461.768,- Kč na 7.847.244,- Kč 

- schvaluje změnu závazku Karlovarského kraje zajistit spolufinancování tohoto projektu do výše 10 % způsobilých výdajů, tj. z 646.177,- Kč na 784.724,40 Kč 

- schvaluje změnu závazku Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu do výše 90 % celkových nákladů, tj. z 5.815.591,- Kč na 7.062.519,60 Kč

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 784.724,40 Kč na spolufinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ dle návrhu

- schvaluje uzavření smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 7.062.519,60 Kč 
na předfinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ dle návrhu

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel příspěvkové organizace
hlasování



108. Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu „AKONA“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 274/09/09

- schvaluje zařazení projektu „AKONA“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 
2007 – 2013

- schvaluje jako finančního partnera pro projekt „AKONA“ příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „AKONA“ do Operačního programu Cíl 3 – přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 - 2013

- schvaluje celkové náklady partnera projektu „AKONA“ ve výši 8.368.994,12 Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „AKONA“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, t. j. 836.989,41 Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „AKONA“ do výše celkových nákladů 8.368.994,12 Kč včetně DPH z prostředků kraje

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Ing. Jan Kot, ředitel příspěvkové organizace
hlasování



109. Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
v projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 275/09/09

- schvaluje zařazení projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje jako finančního partnera pro projekt „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“ příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“ 
do Operačního programu Cíl 3 – přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 
2007 - 2013

- schvaluje celkové náklady partnera projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“ ve výši 11.190.221,64 Kč včetně DPH 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, t.j. 1.119.022,10 Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Vzdělávací kooperace na území euroregion Egrensis“ do výše celkových nákladů 11.190.221,64 Kč včetně DPH z prostředků kraje

Termín kontroly: 10.12.2009

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace
hlasování



110. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 276/09/09

- schvaluje s účinností od 1. října 2009 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem spočívající ve zrušení Příloh č. 1 a č. 2 zřizovacích listin ve znění všech dodatků a jejich nahrazení Přílohami č. 1 a č. 2 ze dne 17. září 2009 

- schvaluje s účinností od 1. října 2009 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Cheb spočívající ve změně poštovního směrovacího čísla v adrese sídla příspěvkové organizace z 350 40  Cheb 
na 350 02  Cheb

- schvaluje s účinností od 1. října 2009 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek spočívající v rozšíření doplňkové činnosti o oblasti 
	vydavatelská činnost, knihařské a kopírovací práce (obor činnosti 14)

výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (obor činnosti 25) 
povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů (obor činnosti 27)
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor činnosti 72)
ubytovací činnost (obor činnosti 55) 
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností (obor činnosti 74) 
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení (obor činnosti 66)
zámečnictví, nástrojařství (příloha č. 1)
hostinská činnost (příloha č. 1) 

- vydává v souladu se schválenými změnami dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedené dodatky ke zřizovacím listinám k podpisu hejtmanovi a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 10.12.2009

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



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 277/09/09

- schvaluje poskytnutí částky 1.920.446,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly: 10.12.2009

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



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 278/09/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na akce:

Plesná kanalizace					1 610 000,- Kč
Plesná vodovod					1 690 000,- Kč
ČOV a kanalizace Tři Sekery			1 206 000,- Kč
Bražec - Stružná – vodovod	  	   	   	   500 000,- Kč
Stanovice, Dražov - vodovod	   		   250 000,- Kč
            	Vodovod Libá - Hůrka, Sorkov	   	   	   630 000,- Kč
      	CELKEM:						5 886 000,- Kč

Termín kontroly: 10.12.2009

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



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 279/09/09

- bere na vědomí informaci o stavu  Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Zodpovídá: Mgr. Jiří Fojtík, generální ředitel společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

hlasování



114a) Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na rok 2009 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 280/09/09

- schvaluje odstoupení od smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 100 tis. Kč na stavební úpravy objektu Loket, TGM čp. 87, uzavřené se společností Moyo holding a.s.

- mění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 147/06/09 ze dne 18.6.2009, a to tak, že se v usnesení mění:

v tabulce č. 1 se vypouští 35. záznamový řádek

Moyo holding a.s.
Loket, T.G.M. 87
- stavební úpravy 
a oprava objektu
100 000,00 Kč

Termín kontroly: 10.12.2009

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



