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



USNESENÍ

z 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 4.3.2010 v době od 9:07 do 12:49 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 41 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………	Ing. Bureš, Doc. Dr. Ing. Plevný, Mgr. Novák, 
Ing. Keřka 	
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	            vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Jitka Doležalová


usnesení č. 
A. 	 Volba návrhové komise
B.  	 Volba ověřovatelů zápisu
C.  	 Schválení programu jednání
  D.   Informace o zániku mandátu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 			ZK  32/03/10
    a složení slibu nového člena Zastupitelstva Karlovarského kraje

1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 4.3.2010		ZK  33/03/10
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 4.3.2010				ZK  34/03/10
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  35/03/10
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  36/03/10
5.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad			ZK  37/03/10
6.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 	ZK  38/03/10
na spolufinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra 
vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Severozápad
 7.	Rozpočtové změny										ZK  39/03/10
 8.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010				ZK  40/03/10
 9. 	Změna účelu použití části investičních prostředků pro Karlovarskou krajskou 		ZK  41/03/10
nemocnici a.s.
  10.	Program obnovy venkova 2010 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4		ZK  42/03/10
  11. 	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh změny smlouvy a návrh dodatku 		ZK  43/03/10
č. 1 ke smlouvě
  12.   Projekt „Karlovarská karta“ – schválení finančního krytí					ZK  44/03/10
  13.   Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ – schválení finančního krytí 		ZK  45/03/10
	  a předložení žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad
  14.  Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení finančního krytí a předložení 		ZK  46/03/10
žádosti o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad
  15.  Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 			ZK  47/03/10
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
	programu v letech 2011 - 2015 - smlouva o ručení
  16.  Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 	ZK  48/03/10
infrastruktury na rok 2010 na předfinancování projektů na silnicích II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji spolufinancovaných EU
  17.	Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 		ZK  49/03/10
v Lubech, příspěvková organizace
18.	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2010			ZK  50/03/10
  19.  Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 	ZK  51/03/10
č. III/2188 včetně pozemkových parcel, mostu, součástí a příslušenství v k. ú. 
Rolava a Přebuz
  20.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	ZK  52/03/10
parcely v k. ú. Bečov nad Teplou
21.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	ZK  53/03/10
parcely č. 430 a č. 427 v k. ú. Bříza nad Ohří – PF ČR
22.  Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	ZK  54/03/10
parcely č. 206/4 a č. 320/5 v k. ú. Bříza nad Ohří – ŘSD ČR
23.	Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění 		ZK  55/03/10
výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb
24.	Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea 			ZK  56/03/10
Karlovarského kraje, p.o. - Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
25.	Nové znění pravidel a smlouvy pro poskytování příspěvků z rozpočtu 			ZK  57/03/10
Karlovarského kraje  na obnovu kulturních památek a památkově 
hodnotných objektů
26.	Informace o postupu ve věci prověření dotace města Cheb na nákup lékařských 	ZK  58/03/10
přístrojů v roce 2006	
27.   Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol	ZK  59/03/10 
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
  28. 	Petice za zachování střední školy v Kraslicích						ZK  60/03/10
29.		Podnět ve věci zrušení oboru Informační technologie ve střední škole, jejíž 		ZK  61/03/10
	činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov
30.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 		ZK  62/03/10
za školní rok 2008/2009
  31.	Změna č. 12 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje			ZK  63/03/10
 32.  	Změna č. 13 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje			ZK  64/03/10
  33.  	Změna č. 14 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje			ZK  65/03/10
34.	 Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.					ZK  66/03/10
  35a)	 Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže 	ZK  67/03/10
 bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. 
 Karlovy Vary – změna souvisejících usnesení









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


A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Václava Mlezivu
- Ing. Karla Jakobce
- Ing. Václava Živného
hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

-  Václava Černého
-  MUDr. Bereniku Podzemskou
-  Ing. Josefa Malého
hlasování


C) Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod D	Informace o zániku mandátu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a složení slibu nového člena Zastupitelstva Karlovarského kraje

bod č. 35 a)	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary – změna souvisejících usnesení

hlasování


D) Informace o zániku mandátu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a složení slibu nového člena Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  32/03/10

- bere na vědomí 
1. zánik mandátu na základě odstoupení z funkce člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 
MUDr. Pavla Štála v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, dnem 25.2.2010
2.	že dalším příslušným náhradníkem z  kandidátní listiny Doktoři (za uzdravení společnosti), je pan Josef Janát
3. že hejtman Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., 
ve znění pozdějších změn a doplňků, předal dne 2.3.2010 po uprázdnění mandátu osvědčení panu Josefu Janátovi o tom, že se stal členem zastupitelstva, a kterým dnem se jím stal
4. 	složení slibu pana Josefa Janáta na Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 4.3.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 4.3.2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  33/03/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 4.3.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 4.3.2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  34/03/10

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

			1. jednání dne 7. ledna 2010
			2. jednání dne 11. ledna 2010 (mimo řádný termín) 
			3. jednání dne 18. ledna 2010 (mimo řádný termín)
			4. jednání dne 22. ledna 2010 
			5. jednání dne 11. února 2010

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  35/03/10

- 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  36/03/10

- bere na vědomí zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování

5. Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  37/03/10

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

- volí nového člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Ing. Zdeňka Berku

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

hlasování

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  38/03/10

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek č. 1 ke smlouvě k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 15.4.2010

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

hlasování

7. Rozpočtové změny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  39/03/10

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 49/2010

- navýšení příjmů a výdajů Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje 
o částku 465.851,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí České republiky určené na náhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s realizací ozdravných protiradonových opatření Městu Chodov

Termín kontroly: 15.4.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru	
hlasování


8. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  40/03/10

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2010 až 10/2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování



9.  Změna účelu použití části investičních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  41/03/10

- souhlasí se změnou účelu použití investičních prostředků Karlovarské krajské nemocnice a.s. ve výši 570.196,89 Kč z akce: „Oprava obvodového pláště pavilonu C“ na akci „Vybudování prostorů dětské Lékařské služby první pomoci nemocnice v Chebu“ 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


10. Program obnovy venkova 2010 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  42/03/10

- schvaluje předložený návrh přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2010 dotační titul 4 

Termín kontroly: 17.6.2010 

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


11.  Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh změny smlouvy a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  43/03/10

- schvaluje předložený návrh vzorové smlouvy „Projektu Partnerství pro budoucnost 3“ a návrh vzorového dodatku č. 1 ke smlouvám, které již byly v rámci „Projektu Partnerství pro budoucnost 3“ uzavřeny

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


12. Projekt „Karlovarská karta K3“ – schválení finančního krytí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  44/03/10

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace do 13. výzvy vyhlašované v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Karlovarská karta K3“  
	
- schvaluje předpokládanou výši celkových nákladů na projekt „Karlovarská karta K3“ ve výši 
85 000 000,- Kč 

- schvaluje zajištění finančního krytí na realizaci projektu „Karlovarská karta K3“ v  předpokládané výši 
100 % celkových nákladů, tj. 85 000 000,- Kč

- schvaluje zajištění předfinancovaní projektu „Karlovarská karta K3“ ve výši 100% celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 85 000 000,- Kč

- schvaluje 	zajištění spolufinancování projektu „Karlovarská karta K3“ ve výši 7,5% způsobilých výdajů projektu, tj. 6 375 000,- Kč
Termín kontroly: 17.6.2010

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


13. Projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ – schválení finančního krytí a předložení žádosti 
o poskytnutí dotace z ROP NUTS II Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  45/03/10

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace do 13. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 
2007 - 2013 na projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“  

- schvaluje předpokládanou výši celkových nákladů na projekt „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ 
ve výši 75 000 000,- Kč 

- schvaluje zajištění finančního krytí na realizaci projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ 
v  předpokládané výši 100 % celkových nákladů, tj. 75 000 000,- Kč

- schvaluje zajištění předfinancovaní projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ ve výši 100% celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 75 000 000,- Kč 

- schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Dopravní terminál Mariánské Lázně“ ve výši 7,5% způsobilých výdajů projektu, tj. 5 625 000,- Kč 

Termín kontroly: 17.6.2010

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


14. Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – schválení finančního krytí a předložení žádosti o poskytnutí
dotace z ROP NUTS II Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  46/03/10

- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace do 13. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 
2007 - 2013 na projekt „Dopravní terminál Cheb“  

- schvaluje předpokládanou výši celkových nákladů na projekt „Dopravní terminál Cheb“ ve výši 117 000 000,- Kč 

- schvaluje zajištění finančního krytí na realizaci projektu „Dopravní terminál Cheb“ v  předpokládané výši 100 % celkových nákladů, tj. 117 000 000,- Kč

- schvaluje 	zajištění předfinancovaní projektu „Dopravní terminál Cheb“ ve výši 100% celkových předpokládaných nákladů projektu, tj. 117 000 000,- Kč

- schvaluje 	zajištění spolufinancování projektu „Dopravní terminál Cheb“ ve výši 7,5% způsobilých výdajů projektu, tj. 8 775 000,- Kč

Termín kontroly: 17.6.2010

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  47/03/10

- bere na vědomí uzavření smlouvy o úvěru mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s., Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary na „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 - 2015“ ve výši 350 mil. Kč 

- schvaluje uzavření smlouvy o ručení mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou, a.s., Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary k zajištění veškerých budoucích pohledávek s příslušenstvím vyplývajících ze smlouvy o úvěru na zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 - 2015 a pověřuje hejtmana Karlovarského kraje jeho podpisem

Termín kontroly:  17.6.2010

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

hlasování


16. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 na předfinancování projektů na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji spolufinancovaných EU

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  48/03/10

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 na předfinancování projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ a projektu „Výstavba silničního spojení Adorf – Aš“ (stavba II/217 Silniční obchvat Hranice – Ebmath), spolufinancovaných Evropskou unií 

- schvaluje přijetí ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků 
do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků 
na realizaci výše uvedených projektů spolufinancovaných Evropskou unií

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., učinit veškeré kroky nutné k uzavření výše uvedené smlouvy
Termín kontroly: 17.6.2010 

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy údržby silnic Karlovarského kraje, p.o.
hlasování
17. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  49/03/10

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

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

Termín kontroly: 17.6. 2010 

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


18. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  50/03/10

- schvaluje plány práce:
			Kontrolního výboru
			Finančního výboru
			Výboru pro regionální rozvoj
			Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
			Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
			Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
			Výboru pro národnostní menšiny

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
hlasování


19.  Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/2188 včetně pozemkových parcel, mostu, součástí a příslušenství v k. ú. Rolava a Přebuz

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  51/03/10

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 942 o výměře 10230 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 34-2670/2008 z původní pozemkové parcely 942 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 942/2 v k.ú. Rolava a obci Přebuz a pozemkové parcely č. 1489 o výměře 12109 m2 v k.ú. a obci Přebuz, vše včetně stavby silnice č. III/2188, mostu ev. č. 2188-1, součástí 
a příslušenství formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Přebuz, se sídlem Přebuz 7, 358 01 Kraslice, IČ 00259543, zastoupeným starostou města panem Antonínem Čoukou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Přebuz. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, podá žádost o vyřazení silnice č. III/2188 ze silniční sítě. Poté bude sepsána příslušná darovací smlouva.

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací a k následnému uzavření darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem těchto smluv
Termín kontroly: 16.9.2010

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


20. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k. ú. Bečov nad Teplou

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  52/03/10

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 41/2 o výměře 10 m2, č. 1762/2 o výměře 24 m2, č. 1763/2 o výměře 1 m2, č. 3132/3 o výměře 5 m2, a částí pozemkové parcely č. 2020/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 492-26/2007 z původní pozemkové parcely č. 2020/1  a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2020/3 o výměře 199 m2 a pozemková parcela č. 2020/4 o výměře 16 m2, vše v  k.ú. a obci Bečov nad Teplou formou darovací smlouvy mezi Městem Bečov nad Teplou se sídlem Bečov nad Teplou, nám. 5. května 1, PSČ 364 64, IČ 00254410, zastoupeným starostkou města Oľgou Halákovou (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 převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Bečov nad Teplou do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování


21. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 430 
a č. 427 v k. ú. Bříza nad Ohří – PF ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  53/03/10

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 430 o výměře 3524 m2 a pozemkové parcely č. 427 
o výměře 4950 m2 v k.ú. Bříza nad Ohří 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 převést 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: 16.9.2010

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

22.  Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 206/4 
a č. 320/5 v k. ú. Bříza nad Ohří – ŘSD ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  54/03/10

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 206/4 o výměře 171 m2 a pozemkové parcely č. 320/5 
o výměře 154 m2 v k.ú. Bříza nad Ohří a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi Českou republikou 
– Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 145 00, IČ 65993390 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování


23. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven Sokolov a Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  55/03/10

- souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb v celkové výši 1 670 000,- Kč

Termín kontroly:  9.12.2010

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


24. Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. 
- Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  56/03/10

- souhlasí se zněním Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“ 

- schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“ 

- pověřuje PhDr. Evu Dittertovou, ředitelku Muzea Cheb, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00108 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který se týká projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.“ 

Termín kontroly:  9.12.2010

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


25. Nové znění pravidel a smlouvy pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  57/03/10

- schvaluje nové znění pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu památek a památkově hodnotných objektů  pro  postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona  č. 129/2000 Sb., o krajích 

Termín kontroly:  17.6.2010  

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


26. Informace o postupu ve věci prověření dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů v roce 2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  58/03/10

- bere na vědomí informaci o postupu ve věci prověření dotace města Cheb na nákup lékařských přístrojů v roce 2006

Zodpovídá: 	Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  59/03/10

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

Dětský domov Karlovy Vary 
Gymnázium Cheb
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedené dodatky ke zřizovacím listinám k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 15.4.2010

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


28. Petice za zachování střední školy v Kraslicích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  60/03/10

- projednalo odpověď na Petici za zachování střední školy v Kraslicích

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit odpověď na petici k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 15.4.2010 

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


29. Podnět ve věci zrušení oboru Informační technologie ve střední škole, jejíž činnost vykonává
příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  61/03/10

- projednalo odpověď na Podnět ve věci zrušení oboru Informační technologie ve střední škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola živnostenská Sokolov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit odpověď na podnět k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 15.4.2010 

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


30. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2008/2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  62/03/10

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2008/2009

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2008/2009 způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a zaslat ji Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Termín kontroly: 15.4.2010 

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


31. Změna č. 12 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  63/03/10

- schvaluje změnu č. 12 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

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


32. Změna č. 13 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  64/03/10

- schvaluje změnu č. 13 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

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


33. Změna č. 14 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  65/03/10

- schvaluje změnu č. 14 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  66/03/10

- bere na vědomí informaci předsedy představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
o makroekonomické situaci v úhradách ZP pro rok 2010 a indexech nárůstů úhrad od dominantního plátce VZP

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

Zodpovídá: 	předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.
hlasování


35 a) Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – objekt garáže bez čp/če na st.p.č. 2613, vč. st.p.č. 2613 a p.p.č. 2611/2, vše v k.ú. Karlovy Vary – změna souvisejících usnesení

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  67/03/10

- zrušuje usnesení č. ZK 260/10/08 ze dne 16.10.2008 a č. ZK 142/06/09 ze dne 18.6.2009

- schvaluje bezúplatný převod objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 2613, stavební parcely č. 2613 o výměře 194 m2, vše v k.ú. Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako dárce na straně jedné), a Českou republikou 
– Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku České republiky - Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje

- schvaluje znění darovací smlouvy dle návrhu

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování



