Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.1.2010
21.1.2010		Strana 1 (celkem 14)
                            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 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 21.1.2010 v době od 09:02 do 11:03 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:		……………………………	 	38 členů zastupitelstva
Omluveni:	……………………………    	Mgr. Novák, Mgr. Petříková, Mgr. Volavková,
                                                   	Ing. Valjentová, MUDr. Kubín, MUDr. Štál, 
					pí. Křížová           		
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 21.1.20		ZK 01/01/10  
  2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 21.1.2010				ZK 02/01/10 
  3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK 03/01/10 
  4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK 04/01/10 
  5.	Rezignace a nová volba předsedy výboru pro zdravotnictví a sociální věci		ZK 05/01/10
    6.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad			ZK 06/01/10
    7.	Informace o dotacích ve školství v roce 2009 – doplnění					ZK 07/01/10
    8.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009				ZK 08/01/10
    9.   Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – poskytnutí příspěvku				ZK 09/01/10	         10.  Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Koordinátor integrovaného 		ZK 10/01/10
       dopravního systému Karlovarského kraje		
  11.   Ukončení  Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby 		ZK 11/01/10
„Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“, ev. č. smlouvy 219/2008, ze dne 
11.7.2008 dohodou a schválení nové Smlouvy o partnerství a spolupráci 
na zajištění realizace Stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“ 
(Dopravní terminály Karlovarského kraje)
12.	Schválení převzetí všech movitých věcí a nemovitostí pořízených v rámci 		ZK 12/01/10
projektu „Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa“ do vlastnictví 
	Karlovarského kraje
   13.  Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK 13/01/10
          parcely č. 1471/5 a č. 1471/6 v k. ú. Stará Role
   14.  Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Lesů ČR, s.p. 		ZK 14/01/10
          a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku Karlovarského 
          kraje
   15.  Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 15/01/10
          parcely č. 193/1 v k. ú. Pstruží u Merklína	
   16.  Záměr budoucího úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského 		ZK 16/01/10
          kraje – části pozemkových parcel v k. ú. Olšová Vrata
   17.  Změna právnické osoby v realizační smlouvě 						ZK 17/01/10
          č. 03737-2008-452-8-0050/02-UV-011-SU0164 uzavřené mezi Českou 
          republikou - Ministerstvem financí a Vodohospodářskými stavbami společností 
          s ručením omezeným na realizaci stavby ,,Páteřní cyklostezka, úsek Sokolov 
- Kynšperk nad Ohří“
   18.  Bezúplatné nabytí pozemků v areálu Gymnázia Cheb do vlastnictví Karlovarského 	ZK 18/01/10
          kraje – změna souvisejících usnesení	
   19.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury			ZK 19/01/10
   20.	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 	ZK 20/01/10
          ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
   21.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě 	ZK 21/01/10
          nemocných             
   22.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov			ZK 22/01/10
   23.  Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010	ZK 23/01/10
   24.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované 		ZK 24/01/10
Karlovarským krajem na rok 2010 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi
   25.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 		ZK 25/01/10
          kraje na spolufinancování realizační fáze projektu v rámci Operačního programu 
          Životní prostředí na akci „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ 
          příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
   26.  Memorandum o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České 		ZK 26/01/10
          republiky 2012
   27.  Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.					ZK 27/01/10
28a) Příspěvky občanskému sdružení Hockey club Karlovy Vary z rozpočtu 		ZK 28/01/10
           Karlovarského kraje na rok 2010
28b)	Středověký cínový důl Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné 					ZK 29/01/10
- majetkoprávní vypořádání
- dodatek č. 1 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 
Karlovarského kraje
28c)	Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK 30/01/10
ev. č. D 945/2009
28d)	Projekt „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“				ZK 31/01/10






   Mgr. Martin Havel, v. z.        		        Mgr. Jaroslav Borka v. r.	                               
              	      hejtmana 				            náměstek hejtmana                			     Karlovarského kraje       	






A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Petra Kuliše
- Ing. Radomila Golda
- Ing. Václava Jakubíka 
												
				hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Václava Larvu
- Ing. Josefa Malého

  hlasování
	
C) Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

28 a) 		Příspěvky občanskému sdružení Hockey club Karlovy Vary z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2010

28 b)		Středověký cínový důl Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné 
- majetkoprávní vypořádání
- dodatek č. 1 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

28c)	- Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
ev. č. D 945/2009

28d)	- Projekt „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“	

hlasování

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.1.2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 01/01/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.1.2010

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

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 21.1.2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 02/01/10

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

 			59. jednání dne 23. listopadu 2009 (mimo řádný termín)
			60. jednání dne 26. listopadu 2009 
			61. jednání dne 30. listopadu 2009 (mimo řádný termín)
			62. jednání dne 3. prosince 2009 
			63. jednání dne 10. prosince 2009 (mimo řádný termín)
			64. jednání dne 17. prosince 2009
			65. jednání dne 21. prosince 2009 (mimo řádný termín)
			66. jednání dne 28. prosince 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 03/01/10

- 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 04/01/10

- bere na vědomí zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování

5. Rezignace a nová volba předsedy výboru pro zdravotnictví a sociální věci	

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 05/01/10

- bere na vědomí rezignaci MUDr. Václava Larvy z funkce předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální věci

- odvolává, v souladu s § 35 odst. 2 písm. p), MUDr. Václava Larvu z funkce předsedy Výboru 
pro zdravotnictví a sociální věci

- volí v souladu s § 35 odst. 2 písm. p), paní Mgr. Janu Petříkovou do funkce předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální věci

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování

6. Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 06/01/10

- bere na vědomí zprávu výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

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

hlasování

7. Informace o dotacích ve školství v roce 2009 – doplnění

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 07/01/10

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

8. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 08/01/10

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2009 až 379/2009

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

9. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – poskytnutí příspěvku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 09/01/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku Mikroregionu Sokolov - východ v rámci Projektu Partnerství 
pro budoucnost 3 dle návrhu

Termín kontroly: 11.3.2010 

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

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 10/01/10

- schvaluje Dodatek č. 2 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. 2 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. 2 ke Zřizovací listině organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje do příslušných rejstříků

Termín kontroly: 17.6.2010

Zodpovídá:	PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace

hlasování

11. Ukončení  Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby „Stavba 
02-01 – Dopravní terminál Cheb“, ev. č. smlouvy 219/2008, ze dne 11.7.2008 dohodou a schválení nové Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“ (Dopravní terminály Karlovarského kraje)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 11/01/10

- zrušuje Smlouvu o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“ (Dopravní terminály Karlovarského kraje), ev. č. smlouvy 219/2008, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a městem Cheb dne 11. července 2008

- schvaluje návrh Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“ (Dopravní terminály Karlovarského kraje) mezi Karlovarským krajem a městem Cheb

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Stavby „Stavba 02-01 – Dopravní terminál Cheb“ (Dopravní terminály Karlovarského kraje) mezi Karlovarským krajem a městem Cheb

Termín kontroly: 15.4.2010

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského                     kraje, p.o.

hlasování

12. Schválení převzetí všech movitých věcí a nemovitostí pořízených v rámci projektu „Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa“ do vlastnictví Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 12/01/10

- schvaluje uzavření „Dohody o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo“ 
pro projekt „Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa“ v předloženém znění
 
- schvaluje převzetí všech movitých věcí a nemovitostí a tzv. součástí věci, podle § 120 odst. 1 občanského zákoníku, pořízených v rámci projektu „Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa“ do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 17.6.2010 

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

hlasování

13. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1471/5 
a č. 1471/6 v k. ú. Stará Role

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 13/01/10

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1471/5 o výměře 144 m2 a pozemkové parcely 
č. 1471/6 o výměře 39 m2, vše v k. ú. Stará Role a obci Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Karlovy Vary, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 361 20, IČ 00254657, zastoupeným primátorem Města Karlovy Vary Ing. Wernerem Hauptmannem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Města Karlovy Vary

- 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. 
     
 hlasování
             
14. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Lesů ČR, s.p. a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 14/01/10

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1816 o výměře 4206 m2 v k. ú. Vranov u Rovné a obci Rovná 
a pozemkové parcely č. 360 o výměře 22421 m2 v k. ú. Milíře u Rovné a obci Rovná, vše včetně stavby silnice č. III/21025, součástí a příslušenství, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, PSČ 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 
1.322.220,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Lesů České republiky, s.p. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/21025 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná kupní smlouva.

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely č. 818/2 o výměře 18598 m2 v k. ú. Tři Sekery u Kynžvartu 
a obci Tři Sekery a části pozemkové parcely č. 2946 o výměře 2980 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 147-059/2009 z původní pozemkové parcely č. 2946 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 2946/7 v k. ú. a obci Prameny, formou kupní smlouvy mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, PSČ 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 (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 1.646.330,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Lesů České republiky, s.p., do majetku Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních 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.
                    
hlasování
15. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 193/1 v k. ú. Pstruží u Merklína

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 15/01/10

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 193/1 o výměře cca 777 m2  v k. ú. Pstruží u Merklína,
formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi společností KALESPOL REALITY s.r.o., se sídlem Stříbro, Plzeňská 250, PSČ 349 11, IČ 28045297, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Františkem Kaslem, ml. (jako zavázaný na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), za cenu 155.400,-- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti KALESPOL REALITY s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena do šesti měsíců od okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „II/221 Rekonstrukce silnice, Merklín – Pstruží, část B km 1,150 – 1,965“.

- 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

16. Záměr budoucího úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel  v k. ú. Olšová Vrata

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 16/01/10

- schvaluje záměr budoucího úplatného nabytí pozemkových parcel v k. ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, výhradně určených k akci: „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí komunikace R6“ – úsek km 1,850 – R6,  mezi Mgr. Luciou Lettenmayerovou, trvale bytem Pod Havránkou 656/10a, PSČ 171 00 Praha - Troja (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 dohodou mezi Mgr. Luciou Lettenmayerovou 
a Karlovarským krajem – Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, a v součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování

17. Změna právnické osoby v realizační smlouvě č. 03737-2008-452-8-0050/02-UV-011-SU0164 uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a Vodohospodářskými stavbami společností s ručením omezeným na realizaci stavby ,,Páteřní cyklostezka, úsek Sokolov - Kynšperk nad Ohří“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 17/01/10

- schvaluje změnu právnické osoby v realizační smlouvě č. 03737-2008-452-8-0050/02-UV-011-SU0164 uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem financí a Vodohospodářskými stavbami společností 
s ručením omezeným na realizaci stavby ,,Páteřní cyklostezka, úsek Sokolov - Kynšperk nad Ohří“ z města Sokolov se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov na Karlovarský kraj se sídlem Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary, IČ 70 89 11 68

Termín kontroly: 11.3.2010

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

hlasování

18. Bezúplatné nabytí pozemků v areálu Gymnázia Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje – změna souvisejících usnesení

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 18/01/10

- schvaluje zrušení bezúplatného nabytí pozemku p. č. st. 6594/2 o výměře 259 m2, pozemku p. č. 71/11 
o výměře 153 m2, z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
a pozemku p. č. 171/6 o výměře 265 m2, z majetku Města Cheb, vše v k. ú. Cheb, schváleného usnesením 
č. ZK 54/03/09 ze dne 12.3.2009

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. st. 6594/2 o výměře 259 m2, pozemku p. č. 171/11 
o výměře 153 m2, vše v k. ú. Cheb, formou darovací smlouvy mezi Městem Cheb (jako dárcem na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací (jako obdarovaným na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku Města Cheb do majetku Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 11.3.2010

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

hlasování

19. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 19/01/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 dle návrhu

Termín kontroly: 16.9.2010  

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

hlasování

20. Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 20/01/10

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 400.000,-- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 400.000,-- Kč a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s. ve výši 400.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu vypracovat příslušné smlouvy s tím, že příjemci využijí prostředky pro rozšíření programové nabídky

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 16.9.2010  

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

hlasování

21. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 21/01/10

- 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 Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 17.6.2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování

22. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov	

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 22/01/10

- schvaluje s účinností od 1. února 2010 zřízení zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
u příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov a příslušnou změnu zřizovací listiny 

- vydává v souladu se schválenou změnou Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedený dodatek ke zřizovací listině 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: 17.6.2010

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

hlasování

23. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 23/01/10

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010 dle přílohy v celkové výši 6.235.000,-- Kč

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

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

24. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem 
na rok 2010 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 24/01/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na školní soutěže vyhlašované Karlovarským krajem na rok 2010 v celkové výši 250.000,-- Kč dle přílohy 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit seznam schválených příspěvků, předložit Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a realizovat veškeré úkoly vyplývající z organizování soutěží

Termín kontroly: 15.4.2010 

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

hlasování

25. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 25/01/10

- schvaluje navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov na akci „Zateplení budov Střední školy živnostenské v Sokolově“ ze 7.785.817,-- Kč na 11.044.992,03 Kč, tj. o 3.259.175,03 Kč, včetně uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 11.3.2010 

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

hlasování

26. Memorandum o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 26/01/10

- schvaluje uzavření Memoranda o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 mezi Ústeckým krajem a Karlovarským krajem 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Memorandum o pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 k podpisu hejtmanovi 

- ukládá uvolněnému členu zastupitelstva pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit další spolupráci mezi kraji s cílem získání pořadatelství, a to zejména zaslat Českému olympijskému výboru projev zájmu o pořadatelství a přihlásit se do výběrového řízení, které bude vyhlášeno v průběhu roku 2010

Termín kontroly: 17.6.2010 

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

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 27/01/10

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

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

hlasování

28 a) Příspěvky občanskému sdružení Hockey club Karlovy Vary z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 28/01/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Hockey club Karlovy Vary ve výši 75.000,-- Kč na 
9. ročník turnaje o putovní pohár hejtmana Karlovarského kraje v ledním hokeji, kategorie staršího dorostu 
a ve výši 25.000,-- Kč na 8. ročník mezinárodního turnaje v ledním hokeji žen  

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

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

28 b) Středověký cínový důl Jeroným v k.ú. Čistá u Rovné 
- majetkoprávní vypořádání
- dodatek č. 1 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 29/01/10

- schvaluje bezúplatné nabytí středověkého cínového dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné, formou darovací smlouvy mezi společností DIAMO, státní podnik (jako dárcem na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako obdarovaným na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku České republiky do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje s připomínkou uvedenou v zápise

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

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č.1 ke zřizovací listině Muzea Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje

Termín kontroly: 17.6.2010

Zodpovídá:   Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku
 Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
 a cestovního ruchu
hlasování

28 c) Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. D 945/2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 30/01/10

schvaluje Dodatek č. 1 k níže uvedené Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, 
a to změnu charakteru příspěvku z neinvestičního na investiční:

Město Boží Dar
Smlouva č. D 945/2009
Dřevěná socha Ježíška

Termín kontroly: 11.3.2010

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

hlasování

28 d)	Projekt „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“	
	       
Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 31/01/10

- schvaluje 
realizaci a přijetí grantu pro projekt „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“ podaného v rámci 3. výzvy Finančních mechanismů EHP/Norsko 
závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“ ve výši maximálně 
18.650,-- EUR, tzn. 100% celkových uznatelných nákladů projektu
vlastní spolufinancování projektu „Vzdělávací kurzy k problematice EU/EHP v Bruselu“ ve výši max. 2.797,-- EUR, tzn. 15% celkových uznatelných nákladů projektu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dohody o udělení grantu 

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana

hlasování



