Usnesení z 10. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 10.12.2009
10.12.2009		Strana 1 (celkem 34)
                            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 10. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 10.12.2009 v době od 9:05 do 14:15 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:		……………………………	 	42 členů zastupitelstva
Omluveni:	……………………………             Ing. Horník, Mgr. Novák, MUDr. Podzemská  
Přizvaní:     		……………………………   	Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	          vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	Martina Tomčiaková


usnesení č. 



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


  1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 10.12.2009		ZK 284/12/09  
  2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 10.12.2009				ZK 285/12/09 
  3.	Změna složení Rady Karlovarského kraje							ZK 286/12/09   
  4. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK 287/12/09 
  5. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK 288/12/09 
  6.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů 	ZK 289/12/09
dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje pro rok 2009
  7.	Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu „Projekt revitalizace 		ZK 290/12/09
Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední 
škola technická a ekonomická Sokolov
  8.	Zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje – návrh zákona, kterým se mění 		ZK 291/12/09
zákon č. 56/2001Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb.
  9.	Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2010 – 2014		ZK 292/12/09
10.	Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 včetně finančního vztahu ke 		ZK 293/12/09
státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
11.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009				ZK 294/12/09
12.	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2009			ZK 295/12/09
13.	Informace o dotacích ve školství v roce 2009						ZK 296/12/09
14.	Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz 			ZK 297/12/09
regionálního bezpečnostního portálu
15.	Návrh na udělení dotace pro rok 2009 v dotačním titulu „Podpora územně 		ZK 298/12/09
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, 
odboru regionálního rozvoje pro město Horní Slavkov – SEA
16.	Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 	ZK 299/12/09
kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí 
pro rok 2010
17.	Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení 	ZK 300/12/09
a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“
18.	eGovernment v obcích – poskytnutí příspěvků 2. kolo a změny v realizovaných 	ZK 301/12/09
akcích
19.	Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji		ZK 302/12/09
20.	Úprava smluvních vztahů o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě		ZK 303/12/09
21.	Program obnovy venkova 2010 – návrh pravidel						ZK 304/12/09
22.	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích				ZK 305/12/09
23.	Program obnovy venkova – žádost obce Libá						ZK 306/12/09
24.	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2010			ZK 307/12/09
25.	Odvolání člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 		ZK 308/12/09
a volba nového člena
26.	Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou 	ZK 309/12/09
regionální železniční osobní dopravou 
27.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 		ZK 310/12/09
„SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace
28.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 		ZK 311/12/09
v Mariánské, příspěvková organizace
29.	Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 		ZK 312/12/09
pro rok 2010
30.	Finanční příspěvek městu Chodov								ZK 313/12/09
31.	Zrušení usnesení č. ZK 133/07/06 ze dne 13.7.2006 - Prodej nemovitosti 		ZK 314/12/09
v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3969 v k.ú. Sokolov
32.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části 			ZK 315/12/09
pozemkových parcel č. 4285/1, č. 4451/2 a č. 4455/5 v k.ú. Žlutice
33.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 316/12/09
Města Nejdek a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nejdek 
do majetku Karlovarského kraje
34.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – některé 		ZK 317/12/09
nemovitosti v areálu bývalého SOU lesnického v Abertamech
35.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba 		ZK 318/12/09
vypouštěcí věže pro potřeby Městského muzea Františkovy Lázně – Přírodovědné 
pracoviště SOOS
36.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	ZK 319/12/09
parcely č. 1218/10 a č. 1218/11 v k.ú. Dřenice u Chebu
37.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	ZK 320/12/09
parcely č. 1149/3 a č. 1149/4 v k.ú. Vojtanov
38.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budovy 		ZK 321/12/09
bez čp/če na stavebních parcelách č.  st. 9/7 a st. 9/8, vše v k.ú. Dolní Dvory
39.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 322/12/09
parcely č. 135/2 v k.ú. Pstruží u Merklína
40.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 323/12/09
parcely č. 1740/1 v k.ú. Rotava
41.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 324/12/09
parcely v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní a k.ú. Louka u Mariánských Lázní
42.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely  č. 453/2 	ZK 325/12/09
a č. 453/43 v k.ú. Obilná
43.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK 326/12/09
č. 989/1 v k.ú. Tatrovice
44.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela  		ZK 327/12/09
č. 724/3 v k.ú. Dolní Rychnov
45.	Prodej  nemovitosti  v  majetku  Karlovarského  kraje – část  pozemkové  parcely 	ZK 328/12/09
č. 496/1 v k.ú. Dalovice
46.	Prodej STL plynovodu společnosti ZČP Net, s.r.o. – stavba Rekonstrukce 		ZK 329/12/09
inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje
47.	Prodej plynovodní přípojky pro objekt Výjezdové pracoviště Územní 			ZK 330/12/09
zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. v Horním Slavkově, 
společnosti ZČP Net, s.r.o.
48.	Prodej horkovodní přípojky pro objekt Pod Jelením skokem 30, 32, Karlovy Vary 	ZK 331/12/09
– Belveder, Karlovarské teplárenské, a.s.
49.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské 		ZK 332/12/09
krajské nemocnici, a.s.
50.	„Hornická a kulturní krajina Krušnohoří/ Montanregion Erzgebirge“ – záměr 		ZK 333/12/09
nominace na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO
51.	  Vznik zájmového sdružení právnických osob: „Císařské lázně Karlovy Vary“		ZK 334/12/09
52.	Program regenerace městských památkových rezervací a zón 2009 – přerozdělení 	ZK 335/12/09
finančních prostředků
53.	Poskytnutí příspěvku Městu Cheb za krajské vítězství v soutěži Programu 		ZK 336/12/09
regenerace městských památkových rezervací a zón 2008
54.	Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 			ZK 337/12/09
Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných 
objektů na rok 2009
55.	Zřizovací listiny muzeí v Chebu, Sokolově a Karlových Varech				ZK 338/12/09
56.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Císařské lázně, příspěvková organizace		ZK 339/12/09
57.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov 	ZK 340/12/09
pro děti do 3 let
58.	Zrušení usnesení v oblasti proplácení regulačních poplatků Karlovarským krajem	ZK 341/12/09
59.	Žádost o finanční příspěvek na nákup ventilační techniky pro Karlovarskou 		ZK 342/12/09
krajskou nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech
60.	Projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium 	ZK 343/12/09
Ostrov – zajištění realizace akce
61.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	ZK 344/12/09
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
62.	Petice za zachování střední školy v Kraslicích						staženo
63.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK 345/12/09 
64.	Příspěvek obcím na pořízení EKOKONTEJNERU 					ZK 346/12/09
65.	Projekt „Mapování výskytu bolševníku velkolepého, část 1. – povodí Kosího 		ZK 347/12/09
potoka v Karlovarském kraji“
66.	Projednání „Výhledové studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“		ZK 348/12/09
67.	Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského 	ZK 349/12/09
kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku 
ochrany životního prostředí
68.	Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 		ZK 350/12/09
ekvivalentních obyvatel – pravidla pro spolufinancování akcí Karlovarským 
krajem
69.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.					ZK 351/12/09
 70a) Prezentace Chopinova festivalu								bez usnesení
 70b) Schválení finančního krytí projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“	ZK 352/12/09
 70c) Schválení „Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe“ a „Plánu oblasti povodí 		ZK 353/12/09
  Berounky“ v územní působnosti Karlovarského kraje
 70d) Právní stanovisko k problematice střetu zájmů zastupitelů 				ZK 354/12/09
 70e) Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství na projektu Historický Ostrov II.			ZK 355/12/09
 70f) 	Dohoda o narovnání pro Krajské muzeum Karlovarského kraje – stavba „Centrální 	ZK 356/12/09
depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje“	
 70g)	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad			ZK 357/12/09
 70h)	Řešení havarijního stavu rentgenu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. – 		ZK 358/12/09
Nemocnici v Karlových Varech




















           PaedDr. Josef Novotný v. r.         	                  Ing. Petr Navrátil v. r.
              	      hejtman                  				náměstek hejtmana	
                Karlovarského kraje       	






























A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Bc. Tomáše Hybnera
- Ing. Jana Bureše
- Josefa Murča 
hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Petra Navrátila
- Ing. Josefa Malého 
  hlasování


C) Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

70 b) 		Schválení finančního krytí projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“

70 c) 			Schválení „Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe“ a „Plánu oblasti povodí Berounky“ 			v územní působnosti Karlovarského kraje

70 d) 	Právní stanovisko k problematice střetu zájmů zastupitelů 

70 e)	Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství na projektu Historický Ostrov II.

70 f)		Dohoda o narovnání pro Krajské muzeum Karlovarského kraje – stavba „Centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje“

70 g)	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

70 h)	Řešení havarijního stavu rentgenu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech

Staženo z programu:

62)		Petice za zachování střední školy v Kraslicích
hlasování



1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 10.12.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 284/12/09

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 10.12.2009

- ukládá Radě Karlovarského kraje podat neprodleně Zastupitelstvu Karlovarského kraje podrobnou informaci k plnění usnesení č. ZK 171/09/09

Termín kontroly: 11.3.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
                     PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje
hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 10.12.2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 285/12/09

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

			46. jednání dne 3. září 2009
			47. jednání dne 7. září 2009 (mimo řádný termín)
			48. jednání dne 11. září 2009 (mimo řádný termín)
			49. jednání dne 14. září 2009 (mimo řádný termín)
			50. jednání dne 17. září 2009 (mimo řádný termín)
			51. jednání dne 24. září 2009
			52. jednání dne 8. října 2009
			53. jednání dne 9. října 2009 (mimo řádný termín)
			54. jednání dne 19. října 2009 (mimo řádný termín)
			55. jednání dne 22. října 2009
			56. jednání dne 30. října 2009 (mimo řádný termín)
			57. jednání dne 5. listopadu 2009
			58. jednání dne 10. listopadu 2009 (mimo řádný termín)

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


3. Změna složení Rady Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 286/12/09

- bere na vědomí rezignaci MUDr. Bereniky Podzemské na funkci členky Rady Karlovarského kraje dnem 30.11.2009

- odvolává v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků,  MUDr. Bereniku Podzemskou dnem 30.11.2009 z funkce uvolněné členky Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví z důvodu rezignace na tuto funkci 

- volí v souladu s ustanovením§ 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, MUDr. Václava Larvu dnem 10.12.2009 do funkce uvolněného člena rady pro oblast  zdravotnictví 

Termín kontroly: 11.3.2010

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman kraje

hlasování k první části usnesení (rezignace a odvolání MUDr. Podzemské)
hlasování ke druhé části usnesení (volba MUDr. Václava Larvy)

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 287/12/09

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

hlasování


5.  Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 288/12/09

- bere na vědomí zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 289/12/09

- schvaluje poskytnutí státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje v celkové výši 430 359,89 Kč
 
Termín kontroly: 11.3.2010

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


7. Návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 290/12/09

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov v celkové výši 359.698.591,35 Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 11.3.2010

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


8. Zákonodárná iniciativa Karlovarského kraje – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona 
č. 307/1999 Sb.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 291/12/09

- schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

- souhlasí v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, s předložením návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., 
ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného předložením návrhu zákona, kterým 
se mění zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a provedením dalších úkonů souvisejících s projednáním zákona v Poslanecké sněmovně

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje PaedDr. Josefu Novotnému předložit návrh zákona, kterým 
se mění zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR až v novém VI. volebním období 
ve II. pololetí 2010, a to s ohledem na ustanovení § 121 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších změn a doplňků

Termín kontroly: 9.12.2010

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman kraje
hlasování


9. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2010 – 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 292/12/09

- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2010 - 2014

- ukládá náměstkovi hejtmana pro oblast ekonomiky rozpracovat rozpočtový výhled do jednotlivých let v souladu s platnou legislativou

Termín kontroly: 11.3.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


10. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 včetně finančního vztahu ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 293/12/09

- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů:

I. Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

	úhrn příjmů Karlovarského kraje 	3 931 469 tis. Kč 
financování	   1 827 119 tis. Kč

úhrn výdajů Karlovarského kraje 	5 536 588 tis. Kč 
splátka jistiny úvěru	222 000 tis. Kč
výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:

Odbor
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Příspěvkové organizace
Výdaje celkem



Provozní příspěvek    
Investiční příspěvek

Zastupitelstvo 
39 270
1 000
 
 
40 270
Kancelář ředitele úřadu
155 348
 
 
 
155 348
Vnitřních záležitostí
27 988
1 000
 
 
28 988
Regionálního rozvoje
2 587
3 500
10 000
 
16 087
Dopravy a silnič. hospodář.
324 200
0
348 894
77 000
750 094
Život. prostředí a zemědělství
4 410
2 090
 
 
6 500
Kultury, pam. péče, láz. a CR
5 263
 
77 495
 
82 758
Sociálních věcí 
7 300
 
22 000
12 800
42 100
Zdravotnictví
45 645
 
167 000
 
212 645
Školství, mládeže a tělových.
2 112 261
500
204 100
20 894
2 337 755
Investic a grant. schémat
2 800
3 900
 
 
6 700
Krizového řízení
2 000
 
 
 
2 000
Informatiky
14 000
1 000
 
 
15 000
Správy majetku
3 300
 
 
 
3 300
Ekonomický
69 304
5 000
 
 
74 304
Správ. agend. a KŽÚ
500
 
 
 
500
Legislativní a právní
1 500
 
 
 
1 500
Investiční akce - KKN a.s - Pavilon centr. vstupu 
 
300 000
 
 
300 000
Příspěvky cizím subjektům dle jednotlivých odborů
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo
1 480
 
 
 
1 480
v tom příspěvek
 
 
 
 
 
Asociace krajů ČR
700
 
 
 
700
Sdružení dobr.hasičů Karlovar. kraje
300



300
Regionálního rozvoje
4 568
36 145
 
 
40 713
v tom příspěvek





Reg. rada regionu soudržnosti SZ
3937
8665


12 602
Dopravy a silnič. hospodář.
370
 
 
 
370
Život. prostředí a zemědělství
13 600
7 000
 
 
20 600
Kultury, pam. péče, láz.a CR
17 300
 
 
 
17 300
v tom příspěvek
 
 
 
 
 
Mezinárodní film.festival K. Vary
3 600
 
 
 
3 600
Chopinův festival Mar. Lázně
250
 
 
 
250
Mezinár. jazzový festival
500
 
 
 
150
Festival uprostřed Evropy
450
 
 
 
450
Mezinárodní pěvecké centrum
195
 
 
 
195
Karlovarské městské divadlo
100
 
 
 
100
Chebské dvorky
100
 
 
 
100
Tourfilm Karlovy Vary
200
 
 
 
200
Lázeňský týden
250
 
 
 
250
DFF Ostrov
150
 
 
 
150
Loketské léto
400
 
 
 
400
FIJO
70
 
 
 
70
Sociál. věcí 
5 300
 
 
 
5 300
Zdravotnictví
1000
 
 
 
1 000
Školství, mládeže a tělových.
10 500
 
 
 
10 500
Krizového řízení
2357
4 000
 
 
6 357
Projekty EU (PRK) dle jednotlivých odborů
 
 
 
 
 
Regionálního rozvoje
30 797
100 615
 
 
131 412
Dopravy a silnič. hospodář
 
189 207
 
 
189 207
Život. prostředí a zemědělství
3000
66 080
 
 
69 080
Kultury, pam. péče, láz. a CR
13 250
136 045
 
 
149 295
Sociálních věcí 
 
38 505
 
 
38 505
Zdravotnictví
 
139 482
 
 
139 482
Školství, mládeže a tělových
27 855
558 136
 
 
585 991
Informatiky
2 200
51 200

 
53 400
Správ. agend. a KŽÚ
747
 
 
 
747
	údaje v tis. Kč

II. Přesuny 
mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných 
či kapitálových výdajů jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) 
a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v příloze č. 1, která je obsažena v důvodové zprávě
v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje
mezi kapitolami (odbory) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, 
ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje

III. Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 
	
	k rozpočtům obcí v celkové výši 	   347 768 tis. Kč 
		 

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových změn takto:

I. Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních 	prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních 	úřadů, státních fondů ČR Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití s maximální 	hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti.

II. Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje včetně fondu budoucnosti (EU), fondu 	vodohospodářských havárií, fondu na podporu nestátních neziskových organizací a fondu řízení likvidity 	Karlovarského kraje, a to za předpokladu:

- že nedojde ke změně salda příjmů a výdajů rozpočtu Karlovarského kraje, s výjimkou zapojování finančních prostředků z úvěru (financování), v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů.

III. Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací, a to z rozpočtové 	rezervy s výjimkou rozpočtových změn týkajících se použití fondu rezerv a rozvoje, jehož použití je 	vyhrazeno Zastupitelstvu Karlovarského kraje. 

- ukládá

Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace a obce ve správním obvodu kraje
Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních (v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání
hejtmanovi Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

Termín kontroly: 11.3.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 294/12/09

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2009 až 312/2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


12. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 295/12/09

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


13. Informace o dotacích ve školství v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 296/12/09

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 297/12/09

- schvaluje 

	poskytnutí příspěvku a jeho zařazení do rozpočtu odboru krizového řízení Asociaci „Záchranný kruh“ na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 500.000,- Kč pro rok 2010

předložení návrhu Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu ve výši 500.000,- Kč

Termín kontroly: 11.3.2010 

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


15. Návrh na udělení dotace pro rok 2009 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro město Horní Slavkov – SEA

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 298/12/09

- schvaluje přidělení dotace městu Horní Slavkov ve výši 41.600,- Kč na zpracování posouzení vlivu Územního plánu Horní Slavkov na životní prostředí - SEA, v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje v roce 2009 

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


16. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 299/12/09

- schvaluje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2010 - 8. změnu

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


17. Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 300/12/09

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci a realizaci projektu „Koordinovaného pořízení 
a správy územně analytických podkladů na území Karlovarského kraje“ uzavřené dne 20. 12. 2007 pod evid. č. 286/2007 mezi Karlovarským krajem a městy Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov, ve znění dle návrhu 

Termín kontroly: 11.3.2010

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


18. eGovernment v obcích – poskytnutí příspěvků 2. kolo a změny v realizovaných akcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 301/12/09

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím dle návrhu a Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen pravidla) v rámci dotačního programu „eGovernment v obcích“ – dotační titul 1 – Příloha č. 1 a změnu charakteru příspěvku poskytnutého obcím Dalovice, Lipová, Mírová, Pila, Staré Sedlo, Verušičky a Vintířov v rámci dotačního programu eGovernment v obcích a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 

Termín kontroly:  11.3.2010

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



19. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 302/12/09

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro město Abertamy ve výši 80 000,- Kč, obec Pernink ve výši 60 000,- Kč, obec Potůčky ve výši 7 000,- Kč, město Boží Dar 
ve výši 60 000,- Kč, Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary ve výši 100 000,- Kč, město Březová u Sokolova ve výši 15 000,- Kč a město Mariánské Lázně ve výši 100 000,- Kč

Termín kontroly:  11.3.2010

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


20. Úprava smluvních vztahů o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 303/12/09

- bere na vědomí informaci o průběhu vyjednávání s dopravci ve věci změny smluvních vztahů v závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

Termín kontroly: 17.6.2010

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


21. Program obnovy venkova 2010 – návrh pravidel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 304/12/09

- schvaluje předložený návrh Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Program obnovy venkova“ pro rok 2010

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


22. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 305/12/09

- schvaluje 
	změnu parametrů a názvu akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Abertamy v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 317/2009

	změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Březová v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 584/2009

změnu parametrů akce a charakteru příspěvku poskytnutého obci Nové Hamry v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 486/2009

Termín kontroly: 11.3.2010 

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


23. Program obnovy venkova – žádost obce Libá

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 306/12/09

- schvaluje zamítnutí žádosti obce Libá o změnu termínu realizace akce podpořené v rámci Programu obnovy venkova

Termín kontroly: 11.3.2010 

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


24. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 307/12/09

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace a poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 12 602 000,- Kč

Termín kontroly: 11.3.2010

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


25. Odvolání člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a volba nového člena

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 308/12/09

- odvolává členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Radka Nováka a MUDr. Bereniku Podzemskou

- volí novou členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Mgr. Martina Havla a Ing. Evu Valjentovou

Termín kontroly: 11.3.2010 

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

hlasování k odvolání MUDr. Podzemské a volbě Ing. Valjentové
hlasování k odvolání Mgr. Nováka a volbě Mgr. Havla




26. Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 309/12/09

- bere na vědomí znění textu Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou 

- schvaluje Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou schválit dle návrhu 

- pověřuje hejtmana podpisem Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou dle návrhu 

Termín kontroly: 11.3.2010

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


27. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 
v Sokolově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 310/12/09

- schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 
v Sokolově, příspěvková organizace dle návrhu

- vydává dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 
v Sokolově, příspěvková organizace dle návrhu

Termín kontroly: 11.3.2010 

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


28. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 311/12/09

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

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

Termín kontroly: 11.3.2010 

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


29. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 312/12/09

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2010 dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2010

Termín kontroly: 11.3.2010

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


30. Finanční příspěvek městu Chodov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 313/12/09

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku městu Chodov na zajištění pečovatelské služby v roce 2010 
ve výši 200.000,- Kč 

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku

Termín kontroly: 11.3.2010 

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


31. Zrušení usnesení č. ZK 133/07/06 ze dne 13.7.2006 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3969 v k.ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 314/12/09

- zrušuje dále uvedené usnesení č. ZK 133/07/06 ze dne 13.7.2006 ve znění:

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3969 o výměře 578 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2126-1249/2006 z původní pozemkové parcely č. 3969 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 3969/12, vše v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) 
a paní Petrou Schönerovou, trvale bytem Horní Pochlovice 10, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří a panem Martinem Rudolfem, trvale bytem Čs. Lesů 757, PSČ 357 09 Habartov (jako kupující na straně druhé), za cenu 972,37 Kč/m2, tj. 562.030,- Kč + 1.800,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 4.492,50 Kč za vyhotovení geometrického plánu, tj. celkem 568.322,50,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví paní Petry Schönerové a pana Martina Rudolfa. Spoluvlastnické podíly obou spoluvlastníků budou rovné.
- 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: 11.3.2010

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

                hlasování
     

32. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 4285/1, č. 4451/2 a č. 4455/5 v k.ú. Žlutice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 315/12/09

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 4285/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 624-96/2008 z původní pozemkové parcely č. 4285/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemkové parcely č. 4285/3 o výměře 1723 m2, č. 4285/4 o výměře 341 m2 a č. 4285/5 o výměře 965 m2, části pozemkové parcely č. 4451/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 4451/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4451/3 
o výměře 596 m2 a části pozemkové parcely č. 4455/5, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 4455/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela 
č. 4455/8 o výměře 85 m2, vše  v k.ú. a obci Žlutice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Žlutice, se sídlem Žlutice, Velké náměstí 177, PSČ 364 52, IČ 00255181, zastoupeným starostou města Ing. Jaroslavem Vojtou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Žlutice

- 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: 11.3.2010

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

33. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nejdek 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nejdek do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 316/12/09

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1911/5 o výměře 75 m2 v k.ú. Pozorka u Nejdku a obci Nejdek a pozemkové parcely č. 3123/5 o výměře 592 m2 v k.ú. a obci Nejdek, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, 
PSČ 364 52 Nejdek, IČ 00254801, zastoupeným starostou města Ing. Vladimírem Bendou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nejdek

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 1911/3 o výměře 8 m2, č. 1911/4 o výměře 1 m2, 
č. 1911/6 o výměře 2 m2 a č. 1911/7 o výměře 150 m2, vše v k.ú. Pozorka u Nejdku a obci Nejdek 
a pozemkových parcel č. 3123/6 o výměře 701 m2, č. 3123/11 o výměře 11 m2  a č. 3123/12 o výměře 9 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, formou darovací smlouvy mezi Městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, 
PSČ 364 52 Nejdek, IČ 00254801, zastoupeným starostou města Ing. Vladimírem Bendou (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 Nejdek 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: 11.3.2010

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

34. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – některé nemovitosti v areálu bývalého SOU lesnického v Abertamech

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 317/12/09

- schvaluje bezúplatný převod následujících nemovitostí:

- 	budovy č.p. 27 na pozemku p.č. st.4, včetně pozemku p.č. st.4 o výměře 757 m2
- 	budovy č.p. 28 na pozemku p.č. st.6, včetně pozemku p.č. st.6 o výměře 562 m2
- 	pozemku p.č. 167/1 o výměře 984 m2, včetně stavby garáží, které nejsou evidovány v katastru 	nemovitostí
-	pozemku  p.č. 280/8 o výměře 218 m2

vše v k.ú. a obci Abertamy, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) 
a Městem Abertamy, se sídlem Farní 2, 362 35 Abertamy, IČ 00254398 (jako obdarovaný na straně druhé), 
a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Abertamy

- 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: 11.3.2010

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


35. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – stavba vypouštěcí věže 
pro potřeby Městského muzea Františkovy Lázně – Přírodovědné pracoviště SOOS

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 318/12/09

- schvaluje bezúplatný převod stavby vypouštěcí věže, která není evidována v katastru nemovitostí, 
pro potřeby Stanice pro záchranu živočichů Městského muzea Františkovy Lázně – Přírodovědné pracoviště SOOS, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako dárce na straně jedné) a Městem Františkovy Lázně, zastoupeným příspěvkovou organizací Městské muzeum Františkovy Lázně (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Františkovy Lázně

Termín kontroly: 11.3.2010

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


36. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1218/10 
a č. 1218/11 v k.ú. Dřenice u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 319/12/09

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1218/10 o výměře 2707 m2 a pozemkové parcely č. 1218/11 o výměře 2414 m2 v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072 (jako převádějící na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 11.3.2010

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


37. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1149/3 
a č. 1149/4 v k.ú. Vojtanov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 320/12/09

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1149/3 o výměře 3885 m2 a pozemkové parcely č. 1149/4 o výměře 358 m2 v k.ú. a obci Vojtanov formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí 
ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky 
se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072 (jako převádějící na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví 
ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 11.3.2010

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


38. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budovy bez čp/če 
na stavebních parcelách č.  st. 9/7 a st. 9/8, vše v k.ú. Dolní Dvory

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 321/12/09

- schvaluje bezúplatné nabytí níže uvedených nemovitostí, které potřebuje pro svoji činnost Školní statek, Cheb – školské zařízení zřízené Karlovarským krajem a zařazené do sítě předškolních zařízení, škol 
a školských zařízení podle zvláštního předpisu, tj.:

	budova bez čp/če na stavební parcele č. st. 9/7

budova bez čp/če na stavební parcele č. st. 9/8

vše v k.ú. Dolní Dvory, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje, mezi ČR – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, 
PSČ 130 00, IČ 45797072 (jako převádějící na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako přejímající na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti ze správy ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 11.3.2010

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

hlasování en bloc o bodech č. 32 – 38)


39. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 135/2 v k.ú. Pstruží u Merklína

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 322/12/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 135/2 o výměře 66 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 100-82/2008 z původní pozemkové parcely č. 135/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 135/3 v k.ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín, včetně všech součástí 
a příslušenství, formou kupní smlouvy mezi paní Helenou Horovou, trvale bytem Chomutovská 1217, PSČ 432 01 Kadaň (jako prodávající straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za vzájemně ujednanou kupní cenu 21.780,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Heleny Horové 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: 11.3.2010

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

40. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1740/1 v k.ú. Rotava

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 323/12/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku parcelní č. 1740/1 o výměře cca 363 m2  v k.ú. a obci Rotava formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Jiřím Nedomou a ve věcech smluvních ekonomickým a správním ředitelem Ing. Jaroslavem Šebestou (jako budoucí prodávající na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy 
o oceňování majetku na základě znaleckého posudku s cenou obvyklou v místě a čase, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku Povodí Ohře, státní podnik, 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: 11.3.2010

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


41. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní a k.ú. Louka u Mariánských Lázní

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 324/12/09

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku parcelní č. 1870 o výměře cca 2 m2  v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní a obci Mnichov a části pozemku parcelní č. 1516 o výměře cca 2 m2  v k.ú. Louka u Mariánských Lázní a obci Nová Ves formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek 
k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Jiřím Nedomou 
a ve věcech smluvních ekonomickým a správním ředitelem Ing. Jaroslavem Šebestou (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku s cenou obvyklou v místě a čase, a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Povodí Ohře, státní podnik, 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: 11.3.2010

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
      
hlasování en bloc o bodech č. 39 - 41)
               

42. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely  č. 453/2 a č. 453/43 v k.ú. Obilná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 325/12/09

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 453/2 o výměře 4135 m2 a pozemkové parcely č. 453/43 o výměře 70 m2, v k.ú. Obilná a obci Odrava, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností Danubio – Projekt s.r.o., se sídlem Husovo nám. 16/5, PSČ 352 01 Aš, IČ 28007590, zastoupenou Wolfgangem Alexandrem Gensbergerem, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za cenu 54,52 Kč/m2, tj. 229.270,- Kč + 1.842,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 231.112,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti Danubio – Projekt s.r.o.

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

Termín kontroly: 11.3.2010

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

43. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 989/1 v k.ú. Tatrovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 326/12/09

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 989/1, která byla oddělena geometrickým plánem     
č. 363-69/2009 z původní pozemkové parcely č. 989/1 a označena jako její díl „a“ o výměře 37 m2 v k.ú. 
a obci Tatrovice formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Milanem Škrdlem a Uršulou Škrdlovou, oba trvale bytem Tatrovice č.p. 109, PSČ 357 35 Chodov (jako kupující na straně druhé), za cenu 3.700,-- Kč + 1.900,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 5.600,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Škrdlových

- 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: 11.3.2010

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

44. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela  č. 724/3 v k.ú. Dolní Rychnov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 327/12/09

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 724/3 o výměře 171 m2 v k.ú. a obci Dolní Rychnov formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností MONTSTAV CZ s.r.o., se sídlem Dolní Rychnov, Bergmanova 537, PSČ 356 04, IČ 45348821, zastoupenou Ing. Karlem Šafnerem, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), za cenu 100,-- Kč/m2, tj. 17.100,-- Kč + 2.100,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 19.200,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti MONTSTAV CZ s.r.o.

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

Termín kontroly: 11.3.2010

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

45. Prodej  nemovitosti  v  majetku  Karlovarského  kraje – část  pozemkové  parcely č. 496/1 v k.ú. Dalovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 328/12/09

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 496/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 491-074/2008 z původní pozemkové parcely č. 496/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 496/9 o výměře 67 m2 v k.ú. Dalovice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední zemědělskou školou Dalovice, příspěvkovou organizací, se sídlem Hlavní 27, 362 63 Dalovice, IČ 00 07 72 91 (jako prodávající na straně jedné), a panem Jiřím Kolovrátkem, bytem Příční 15/210, 362 63 Dalovice (jako kupující na straně druhé), za cenu 11.000,-- Kč + 1.750,-- Kč 
za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 13.250,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Jiřího Kolovrátka

- ukládá řediteli Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvkové organizace realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 11.3.2010

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Perlinger, ředitel Střední zemědělské školy Dalovice, p.o.


46. Prodej STL plynovodu společnosti ZČP Net, s.r.o. – stavba Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu KÚ Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 329/12/09

- schvaluje  prodej středotlakého plynovodu vybudovaného v rámci stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí v areálu Karlovarského kraje společnosti ZČP Net, s.r.o. formou Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Karlovarským krajem (jako prodávající na jedné straně) a společností ZČP Net, s.r.o. (jako kupující 
na druhé straně), za částku 1.189.000,- Kč bez DPH, a tím převedení předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ZČP Net, s.r.o. 

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Karlovarským krajem (jako investorem) 
a společností  ZČP Net s.r.o. (jako budoucím kupujícím na druhé straně)

- ukládá uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Karlovarským krajem a ZČP Net s.r.o.

Termín kontroly: 11.3.2010

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


47. Prodej plynovodní přípojky pro objekt Výjezdové pracoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. v Horním Slavkově, společnosti ZČP Net, s.r.o.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 330/12/09

- schvaluje prodej plynárenského zařízení tj. „NTL plynovod a plynovodní přípojka“  pro objekt Výjezdové stanoviště Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. v Horním Slavkově formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, p.o. (jako prodávající na straně jedné) a společností ZČP Net, s.r.o., se sídlem Plzeň 
(jako kupující na druhé straně), za částku 163.780,- Kč, a tím převedení předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ZPČ Net s.r.o.

- souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, (jako prodávajícím) a společností  ZČP Net s.r.o. (jako kupujícím na druhé straně)

- ukládá uzavřít kupní smlouvu mezi Karlovarským krajem a ZČP Net s.r.o.

Termín kontroly: 11.3.2010

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


48. Prodej horkovodní přípojky pro objekt Pod Jelením skokem 30, 32, Karlovy Vary – Belveder, Karlovarské teplárenské, a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 331/12/09

- schvaluje prodej horkovodní přípojky pro objekt Pod Jelením skokem 30, 32, Karlovy Vary – Belveder formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajským muzeem Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na jedné straně) a společností Karlovarská teplárenská, a.s., 
se sídlem Na Výšině 26, Karlovy Vary (jako kupující na druhé straně), za částku 321.300,- Kč včetně DPH, 
a tím převedení předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Karlovarské teplárenské, a.s.

- souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem (jako prodávajícím na jedné straně) 
a společností Karlovarská teplárenská, a.s. (jako kupujícím na druhé straně)

- ukládá uzavřít kupní smlouvu mezi Karlovarským krajem a společností Karlovarská teplárenská, a.s.

Termín kontroly: 11.3.2010

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

hlasování en bloc o bodech č. 42 - 48)


49. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské krajské nemocnici, a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 332/12/09

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: 3 ks plynových kotlů; škrabku brambor formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Gymnázium Ostrov a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Mgr. Milanu Martínkovi uzavřít s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. darovací smlouvu

Termín kontroly: 11.3.2010

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


50. „Hornická a kulturní krajina Krušnohoří/ Montanregion Erzgebirge“ – záměr nominace na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 333/12/09

- bere na vědomí materiál nazvaný „Hornický region západní Krušnohoří-kulturní krajina UNESCO“ zpracovaný skupinou pro přípravu sdružení hornických obcí vedenou Ing. Petrem Bohdálkem, místostarostou města Jáchymov

- schvaluje vyslovení podpory Karlovarského kraje záměru prosadit nominaci „Hornické a kulturní krajiny Krušnohoří/Montanregion Erzgebirge“ k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO včetně podpory aktivit s tímto záměrem spojených

Termín kontroly: 11.3.2010 

Zodpovídá:  Jan Prudík, pověřený zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
		a cestovního ruchu
 hlasování
51. Vznik zájmového sdružení právnických osob: „Císařské lázně Karlovy Vary“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 334/12/09

- rozhodlo o založení zájmového sdružení právnických osob: „Císařské lázně Karlovy Vary“, v souladu 
s § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s účinností od 1.1.2010

- schvaluje zakladatelskou smlouvu zájmového sdružení právnických osob:  „Císařské lázně Karlovy Vary“, v souladu s § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s účinností od 1.1.2010

- schvaluje „Stanovy zájmového sdružení právnických osob - Císařské lázně Karlovy Vary“, v souladu 
s § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s účinností od 1.1.2010

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem zakladatelské smlouvy a stanov zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

- pověřuje Jana Prudíka podáním návrhu na zápis sdružení Císařské lázně Karlovy Vary do registru sdružení vedeného u Krajského úřadu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 11.3.2010

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


52. Program regenerace městských památkových rezervací a zón 2009 – přerozdělení finančních prostředků

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 335/12/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2009 ve výši 334 389,50 Kč Městu Loket na akci obnovy: Loket, opevnění areálu hradu Loket – obnova zřícené části opěrné hradební zdi na p. p. č. 11 a 21  k. ú. Loket

Termín kontroly:  11.3.2010  

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


53. Poskytnutí příspěvku Městu Cheb za krajské vítězství v soutěži Programu regenerace městských památkových rezervací a zón 2008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 336/12/09

- schvaluje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2009 ve výši 100 000,- Kč Městu Cheb na akci obnovy: Cheb, hrad – oprava hradeb u jihozápadních kasemat

Termín kontroly: 11.3.2010

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


54. 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 337/12/09

- schvaluje odstoupení od uzavření smlouvy s Obcí Valeč o poskytnutí příspěvku ve výši 60 000,00 Kč 
na realizaci projektu: Valeč, náměstí čp. 26 - celková oprava, výměna vchodových dveří a nátěry oken 

- 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 56. záznamový řádek

Obec Valeč
Náměstí čp. 26
celková oprava fasády na budově č.p. 26, výměna vchodových dveří a nátěry oken
60 000,00 Kč

Termín kontroly: 11.3.2010

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


55. Zřizovací listiny muzeí v Chebu, Sokolově a Karlových Varech

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 338/12/09

- schvaluje

a) dodatek č. 3 ke zřizovací listině Krajského muzea Karlovarského kraje, kterým se provádí změna názvu a úprava textu zřizovací listiny na Muzeum Cheb, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje
b) nové zřizovací listiny pro Muzeum Sokolov, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 
a Muzeum Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu oznámit vznik nového ekonomického subjektu (§22 odst. 4 zák. č. 89/1995 Sb.) Českému statistickému úřadu v Plzni a zajistit zápis změn a vzniku nových subjektů do obchodního rejstříku a ústředního věstníku

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem zřizovacích listin a dodatku zřizovací listiny

Termín kontroly: 15.4.2010  

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


56. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Císařské lázně, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 339/12/09

- schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Císařské lázně, příspěvková organizace. Tímto dodatkem se ruší příloha č. 1 a mění příloha č. 2 zřizovací listiny.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistit zápis změn do obchodního rejstříku a ústředního věstníku

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 1 zřizovací listiny Císařské lázně

Termín kontroly: 15.4.2010  

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


57. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 340/12/09

- 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. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 17.6.2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
hlasování


58. Zrušení usnesení v oblasti proplácení regulačních poplatků Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 341/12/09

- bere na vědomí dopis Ministerstva vnitra – odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kterým vyzývá Karlovarský kraj, aby zjednal nápravu v usnesení orgánů kraje, upravujících proplácení regulačních poplatků Karlovarským krajem

- bere na vědomí informaci o usnesení Rady Karlovarského kraje ze dne 26.11.2009, kterým rada kraje zrušila  platnost a účinnost svých usnesení v oblasti proplácení regulačních poplatků krajem, a to dnem 31.12.2009 

- ukončuje dnem 31.12.2009 platnost a účinnost usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. ZK 337/12/08 ze dne 18.12.2008, a to v souvislosti s výzvou Ministerstva vnitra ČR

Termín kontroly: 11.3.2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví 
hlasování


59. Žádost o finanční příspěvek na nákup ventilační techniky pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 342/12/09

- projednalo žádost Karlovarské krajské nemocnice a.s. o poskytnutí částky ve výši 3.000.000,-- Kč 
na nákup 4 ks ventilační techniky pro Nemocnici v Karlových Varech

- schvaluje poskytnutí částky ve výši  3.000.000,-- Kč Karlovarské krajské nemocnici a.s. na nákup 4 ks ventilační techniky, a to z Krizového účtu Karlovarského kraje za podmínky rozdělení počtu nakoupené ventilační techniky mezi jednotlivé nemocnice Karlovy Vary, Sokolov a Cheb poměrem k počtu lůžek 
na odděleních ARO s možností vzájemného zapůjčování pro případ řešení krizových situací 

Termín kontroly: 11.3.2010 

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
hlasování


60. Projekt „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 
– zajištění realizace akce

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 343/12/09

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ v rámci Programu Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov ve výši 39.841,65 Kč dle návrhu 

- schvaluje uzavření smlouvy o půjčce z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov ve výši 225.775,80 Kč dle návrhu

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

Termín kontroly: 11.3.2010

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



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 344/12/09

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2010 zrušení mateřské školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov a mateřská škola Horní Slavkov, změnu názvu příspěvkové organizace na Dětský domov Horní Slavkov a tomu odpovídající změnu zřizovací listiny 

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2010 změnu zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se těmto příspěvkovým organizacím předává k hospodaření: 

Gymnázium a střední odborná škola Aš
Školní statek Cheb

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

- 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 změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

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

Termín kontroly: 11.3.2010

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


62. Petice za zachování střední školy v Kraslicích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo předmětný bod z programu jednání.
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 345/12/09

- schvaluje poskytnutí částky 2.236.342,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:  11.3.2010

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





64. Příspěvek obcím na pořízení EKOKONTEJNERU

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 346/12/09

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku jednotlivým obcím na pořízení EKOKONTEJNERU dle návrhu

Termín kontroly: 17.6.2010

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


65. Projekt „Mapování výskytu bolševníku velkolepého, část 1. – povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 347/12/09

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 200.000,- Kč Městu Mariánské Lázně na projekt „Mapování výskytu bolševníku velkolepého, část 1. - povodí Kosího potoka v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 17.6.2010

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


66. Projednání „Výhledové studie potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 348/12/09

- bere na vědomí Výhledovou studii potřeb a zdrojů vody v Karlovarském kraji a doporučuje její další využití pro Generel lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod, které zpracovává Ministerstvo zemědělství ČR

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


67. Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 349/12/09

- schvaluje úpravu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí 

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



68. Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel – pravidla pro spolufinancování akcí Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 350/12/09

- schvaluje pravidla - Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel s úpravou článku III. bodu č. 2 - Žadatel může v rámci tohoto programu předložit řešení 1 aglomerace maximálně 1 žádost

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 351/12/09

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

- ukládá Radě Karlovarského kraje předložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje rozvahu a výkaz zisků 
a ztrát Karlovarské krajské nemocnice a.s. za rok 2008, 2009 a předložit návrh výkazů zisků a ztrát na rok 2010 

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


70a) Prezentace Chopinova festivalu

Bez usnesení.


70 b) Schválení finančního krytí projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 352/12/09

- schvaluje 
	realizaci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ podávaného v rámci Operačního programu podnikání a inovace

b) 	závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ ve výši max.  300.000.000,- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu
c) 	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ podávaného 
do Operačního programu podnikání a inovace 
d)  vlastní spolufinancování projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ve výši  max. 75.000.000,- Kč, tzn. 25 % celkových uznatelných nákladů projektu 

Termín kontroly: 11.3.2010 

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

70 c) Schválení „Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe“ a „Plánu oblasti povodí Berounky“ v územní působnosti Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 353/12/09

- schvaluje Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe a Plán oblasti povodí Berounky v rámci územní působnosti Karlovarského kraje za podmínky, že pro zajištění kontroly plnění plánovaných opatření v Karlovarském kraji příslušné podniky povodí každoročně zašlou Karlovarskému kraji roční zprávy o stavu plnění jednotlivých opatření. Pro další zpracování plánů (v plánovacím období 2015-2021) Karlovarský kraj požaduje do plánů zahrnout opatření plynoucí z rizika znečišťování povrchových vod z hospodářských chovů ryb a z potřeby snížení dotace fosforu do vodárenských nádrží.

- ukládá Radě Karlovarského kraje každoročně (poprvé po 31.1.2011) po obdržení roční zprávy o stavu plnění jednotlivých opatření od podniků povodí a odboru životního prostředí a zemědělství předložit zastupitelstvu informaci o kontrole plnění plánovaných opatření

Termín kontroly: 15.4.2010

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


70 d) Právní stanovisko k problematice střetu zájmů zastupitelů 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 354/12/09

- bere na vědomí právní stanovisko k problematice možného střetu zájmů zastupitelů

Zodpovídá: 	PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, pověřený zastupováním vedoucího odboru legislativního
		a právního 
hlasování


70 e) Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství na projektu Historický Ostrov II.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 355/12/09

- schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství na projektu „Historický Ostrov II“

Termín kontroly: 11.3.2010 

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


70 f) Dohoda o narovnání pro Krajské muzeum Karlovarského kraje – stavba „Centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 356/12/09

- schvaluje dohodu o narovnání mezi Krajským muzeem Karlovarského kraje a firmou Jurica a.s. pro stavbu „Centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje“

- pověřuje PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace podpisem dohody o narovnání

Termín kontroly: 15.4.2009  

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


70 g) Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 357/12/09

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

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

hlasování


70 h) Řešení havarijního stavu rentgenu v Karlovarské krajské nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 358/12/09

- souhlasí s použitím částky 1.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje na pořízení mobilního rentgenu pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech

- schvaluje poskytnutí investiční účelově vázané dotace ve výši 1.000.000,-- Kč z Krizového účtu Karlovarského kraje pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. – Nemocnici v Karlových Varech na nákup mobilního rentgenu

Termín kontroly: 11.3.2010 

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


