Usnesení ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.4.2010
15.4.2010		Strana 1 (celkem 27)
                            K a r l o v a r s k ý    k r a j    
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary  360 21



USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 15.4.2010 v době od 09:06 do 13:04 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 42 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………	Mgr. Novák, MUDr. Podzemská, 	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 15.4.2010		ZK 68/04/10
  2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 15.4.2010				ZK 69/04/10
  3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK 70/04/10
  4.	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK 71/04/10
  5.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad			ZK 72/04/10
  6.	Poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém 		ZK 73/04/10
Karlovarského kraje v roce 2010
  7.	Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK 74/04/10
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
  8.	Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu 		ZK 75/04/10
„Moderní střední školy – sportovní areály sportoviště Gymnázia Ostrov“  
příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov
  9.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 		ZK 76/04/10
kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Cheb – zateplení 
budovy“ připravovaného k realizaci v rámci Operačního programu Životní prostředí
10.	Poskytnutí finančního příspěvku a návratné finanční výpomoci na předfinancování 	ZK 77/04/10
projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy 
živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov	
11.	Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Dětský 	ZK 78/04/10
domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov 
Horní Slavkov
12.	Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji		ZK 79/04/10
13.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010				ZK 80/04/10
14.	Informace o dotacích ve školství v roce 2010						ZK 81/04/10
15.	Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy 	ZK 82/04/10
Vary - schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci
16.	Návrh na udělení dotací pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací 	ZK 83/04/10
činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru 
regionálního rozvoje – I. kolo
17.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek 	ZK 84/04/10
v roce 2010  
18.	Návrh změn vzorových smluv a návrh dodatku č. 1 ke smlouvám na Podporu 		ZK 85/04/10
budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
19.	Zpráva o výsledcích realizace Program obnovy venkova 2009				ZK 86/04/10
20.	Program obnovy venkova 2010 – návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3	ZK 87/04/10
21.	Podpora využití obnovitelných zdrojů energie						ZK 88/04/10
22.	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 	ZK 89/04/10
Karlovarského kraje
23.	Příspěvek Občanskému sdružení Světlo Kadaň						ZK 90/04/10
24.	Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních 	ZK 91/04/10
služeb v Karlovarském kraji
25.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK 92/04/10
parcely v k. ú. Chylice u Útviny, Svinov u Toužimi, Útvina a Přílezy
26.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové		ZK 93/04/10 
parcely v k. ú. Dolní Chodov
27.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 94/04/10
parcely č. 330 v k. ú. Hlinky
28.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové 	ZK 95/04/10
parcely č. 136/1 v k. ú. Dolní Chodov
29.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 96/04/10
parcely č. 3098/1 v k. ú. Toužim
30.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely 	ZK 97/04/10
č. 306/2 a č. 306/3 v k. ú. Hory u Jenišova
31.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely 	ZK 98/04/10
č. 1034 a č. 1033/2 v k. ú. Horní Tašovice
32.     Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou 	ZK 99/04/10
	„Cyklostezka Ohře“
33.	  Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytové jednotky č. 265/1, vč. 	ZK 100/04/10
	  spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 265 a pozemku p.č. 
	  st. 471 v k. ú. Abertamy
34.	  Zrušení usnesení č. ZK 80/04/08 ze dne 17.4.2008 - Prodej nemovitosti v majetku 	ZK 101/04/10
	  Karlovarského kraje – garáže bez čp/če na st.p.č. 7403 v k. ú. Cheb
35.	  Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – částí pozemkových	ZK 102/04/10 
	  parcel č. 2843/6 a 2843/7 v k. ú. Toužim
36.	  Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje a záměr budoucího 	ZK 103/04/10
	  úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba č.p. 1057, 
	  stavba bez č.p. a pozemky v k. ú. Sokolov
37.	  Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – polního hnojiště 	ZK 104/04/10
	  na pozemku p.č. 310/29 v k. ú. Dřenice
38.	  Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 	ZK 105/04/10
	  parcela č. 10/10 v k. ú. Radošov u Kyselky
39.	  Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Občanskému 		ZK 106/04/10
	  sdružení  „HARTENBERG o.s.“
40.	  Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Karlovarské krajské 	ZK 107/04/10
	     nemocnici a.s.
41.     Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 	ZK 108/04/10
  ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
42.	  Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury			ZK 109/04/10
43.	  Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 	ZK 110/04/10
	  kraje na projekty z oblasti kultury
44.	     Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 	ZK 111/04/10
		kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu  
45.	  Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice 	ZK 112/04/10
	  Karlovy Vary“ 
   - Schválení zařazení do akčního plánu Programu rozvoje KK 2007 - 2013
   - Schválení celkových výdajů projektu
          - Schválení předfinancování a spolufinancování projektu
46. 	Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Krajský dětský domov 	ZK 113/04/10
          pro děti do 3 let: „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova 
pro děti do 3 let, Aš“ v rámci Operačního programu Životního prostředí
47.	   Rezignace MUDr. Štála na funkci člena Výboru pro zdravotnictví a sociální věci	ZK 114/04/10
48.	   Sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Dětský domov 	ZK 115/04/10
	   Ostrov
49.	   Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským 	ZK 116/04/10
	   krajem
50.     Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 		ZK 117/04/10
          organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov
51.	   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje 	ZK 118/04/10
na předfinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR 
– Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná 
škola Cheb
52.	  Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže 		ZK 119/04/10
          a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2010
53.     Kandidatura na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012		ZK 120/04/10
54.	  Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK 121/04/10
55.	  Město LUBY - kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní – příslib příspěvku kraje 	staženo
	  v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací
          a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“
56.	  Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace 			ZK 122/04/10
  příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací 
  a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“
57.	  Schválení nových „Zásad pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů 			ZK 123/04/10
          a kanalizací Karlovarského kraje“
58.	Změna č. 15 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 		ZK 124/04/10
	„Obec Zádub - Závišín“
59.	Schválení kooperačního partnerství a finančního krytí pro projekt přeshraniční 	ZK 125/04/10
	spolupráce „Živé nivy v česko-saském Vogtlandu“
60.	  Vodohospodářské akce - žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR.		ZK 126/04/10
          Zařazení do kategorií dle důležitosti a spolufinancování Karlovarským krajem
61.    Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice – projekt „Modernizace 		ZK 127/04/10
vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financované 
v rámci ROP NUTs II Severozápad 2007 - 2013, prioritní osa 1 – Regenerace 
a rozvoj měst, oblast podpory 1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 
62a)	Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotek sboru dobrovolných 	ZK 128/04/10
	hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje








             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:

- Petra Kuliše
- Ing. Petra Keřku
- JUDr. Václava Sloupa
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:

bod č. 62 a)	Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje

Staženo z programu:

bod č. 55	Město LUBY - kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní – příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“

hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 15.4.2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 68/04/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 15.4.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 15.4.2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 69/04/10

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

 			  6. jednání dne 15. února 2010 (mimo řádný termín)
			  7. jednání dne 25. února 2010 
			  8. jednání dne 1. března 2010 (mimo řádný termín)
			  9. jednání dne 3. března 2010 
			10. jednání dne 18. března 2010
			11. jednání dne 22. března 2010 (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 70/04/10

- 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 71/04/10

- 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 72/04/10

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

- pověřuje místopředsedu výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Bc. Tomáše Hybnera, aby předložil na příštím jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje zprávu o hospodaření úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2009, včetně výpočtu rozpočtu pro rok 2010 a informace 
o všech nájemních vztazích k nemovitostem úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

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

hlasování


6. Poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 73/04/10

- souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v celkové výši 2 857 000,-- Kč:
- Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje ve výši  1 200 000,-- Kč
- Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Karlovarského kraje 1 657 000,-- Kč   

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje dle specifikace v č. j. HSKV-53/Ř-2010 a č. j. KRPK-2683/ČJ-2010-1900KI

Termín kontroly: 16.9.2010

Zodpovídá:  Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení

hlasování


7. Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 74/04/10

- schvaluje „Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ v navrhovaném znění 

Termín kontroly: 16.9.2010

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení

hlasování


8. Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Moderní střední školy 
– sportovní areály sportoviště Gymnázia Ostrov“  příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 75/04/10

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Moderní střední školy – sportovní areály sportoviště Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov ve výši 400.000,- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování


9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ připravovaného k realizaci v rámci Operačního programu Životní prostředí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 76/04/10

- schvaluje navýšení finančního příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Cheb – zateplení budovy“ příspěvkové organizaci Dětský domov Cheb z 250.000,- Kč na 370.000,- Kč včetně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek č. 1 ke smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování


10. Poskytnutí finančního příspěvku a návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 77/04/10

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov výši 1.253.739,05 Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Moderní střední školy – moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizaci Střední škola živnostenská Sokolov ve výši 7.197.203,96 Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku a návratné finanční výpomoci k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 17.6.2010

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

hlasování


11.  Poskytnutí finančního příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 78/04/10

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizaci Dětský domov Horní Slavkov ve výši 300.000,- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování


12. Zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 79/04/10

- schvaluje zřízení Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji ve výši 9 mil Kč 
         - Fond je zřízen na dobu určitou do 31.12.2010

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje k provádění rozpočtových opatření k přidělování finančních prostředků do Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v souvislosti s přijatými žádostmi

	zmocňuje Radu Karlovarského kraje k provádění rozpočtových opatření k používání finančních prostředků z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v souladu se Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválenými zásadami pro poskytování bezúročných půjček 


- ukládá náměstkovi hejtmana Miloslavu Čermákovi vést jednání v otázce úpravy – urychlení plateb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v oblasti dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb 

- ukládá Ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje zabezpečit kroky spojené s realizací tohoto usnesení

Termín kontroly: 9.12.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


13. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 80/04/10

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2010 až 70/2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


14. Informace o dotacích ve školství v roce 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 81/04/10

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za období leden až březen 2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


15. Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary - schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 82/04/10

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 9.500.000,- Kč příspěvkové organizaci Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Karlovarským krajem 
a příspěvkové organizaci Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary ve výši 9.500.000,- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného podpisem smlouvy 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


16. Návrh na udělení dotací pro rok 2010 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 83/04/10

- schvaluje rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje v roce 2010 – I. kolo 
dle přílohy č. 1

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

hlasování


17. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2010  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 84/04/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras a stezek v Karlovarském kraji v roce 2010 ve výši 300.000,- Kč

Termín kontroly: 16.9.2010

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






18. Návrh změn vzorových smluv a návrh dodatku č. 1 ke smlouvám na Podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 85/04/10

- schvaluje předložené návrhy vzorových smluv „eGovernment v obcích“, „Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“ a „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ a návrh vzorového dodatku č. 1 ke smlouvám, které již byly v rámci programu „Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji“ uzavřeny

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování

19. Zpráva o výsledcích realizace Program obnovy venkova 2009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 86/04/10

- bere na vědomí zprávu o výsledcích realizace Programu obnovy venkova 2009

- schvaluje uložení pokuty za porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku příjemcům příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 2009

Příjemce příspěvku
Porušení smlouvy o poskytnutí příspěvku
Smluvní pokuta
Obec Hazlov
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Hazlov
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Chodov
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Krásno
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Oloví
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Otovice
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Pernink
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Skalná
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč
Obec Staré Sedlo
Čl. II. odst. 5 – projekt nebyl realizován v rozsahu uvedeném ve smlouvě
5 000,- Kč
Obec Stružná
Čl. IV. odst. 5 – nebyl dodržen termín pro předložení závěrečného vyúčtování
5 000,- Kč

Termín kontroly: 17.6.2010

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




20. Program obnovy venkova 2010 – návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 - 3

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 87/04/10

- schvaluje návrh přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2010 dotační tituly 
1 – 3 dle přílohy 

Termín kontroly: 17.6.2010

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

hlasování


21. Podpora využití obnovitelných zdrojů energie

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 88/04/10

- schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku na nákup sadby a  poskytnutí příspěvku ve výši 
300.000,- Kč ZD Novosedly

Termín kontroly: 17.6.2010

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

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 89/04/10

- schvaluje Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov vložit schválený Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje do příslušných rejstříků

Termín kontroly: 17.6.2010

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková
 organizace

hlasování





23. Příspěvek Občanskému sdružení Světlo Kadaň

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 90/04/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení Světlo Kadaň na zajištění sociální služby terénní programy ve výši 38.500,- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 

Termín kontroly: 17.6.2010

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

hlasování


24. Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 91/04/10

- schvaluje Zásady pro poskytování bezúročných půjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji, vzor Žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji, vzor Smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 16.9.2010 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


25. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely 
v k. ú. Chylice u Útviny, Svinov u Toužimi, Útvina a Přílezy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 92/04/10

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1155/2 o výměře 4441 m2 a pozemkové parcely 
č. 1155/3 o výměře 1462 m2, vše v k. ú. Chylice u Útviny a obci Útvina, pozemkové parcely č. 1472 
o výměře 234 m2, pozemkové parcely č. 1473 o výměře 199 m2 a pozemkové parcely č. 1515 o výměře 
8884 m2, vše v k. ú. Svinov u Toužimi a obci Útvina, pozemkové parcely č. 2475/3 o výměře 1378 m2 v k. ú.
a obci Útvina a pozemkové parcely č. 1038/2 o výměře 1960 m2 v k. ú. Přílezy a obci Útvina formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Útvina, se sídlem Útvina 163, PSČ 364 01 Toužim, IČ 00255106, zastoupenou starostkou obce Ing. Lenkou Strakovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Obce Útvina

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


26. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k. ú. Dolní Chodov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 93/04/10

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1175/20 o výměře 390 m2, č. 1175/21 o výměře 
307 m2, č. 1175/22 o výměře 217 m2 a č. 1175/23 o výměře 615 m2, vše v k. ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku Města Chodov

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


27. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 330 v k. ú. Hlinky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 94/04/10

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 330 o výměře 4832 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 89-1/2010 z původní pozemkové parcely č. 330 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 330/3 v k. ú. Hlinky a obci Stanovice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Stanovice, se sídlem Stanovice, Stanovice č. p. 44, 
PSČ 360 01, IČ 00254975, zastoupenou starostou obce panem Ladislavem Kocourkem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Stanovice

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


28. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 136/1 v k. ú. Dolní Chodov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 95/04/10

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 136/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1833-267/2009 z původní pozemkové parcely č. 136/1 a označena jako její díl „a“ o výměře 99 m2 a částí pozemkové parcely č. 136/1, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 136/1 a označeny novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 136/4 o výměře 196 m2 
a pozemková parcela č. 136/5 o výměře 25 m2, vše v k. ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Chodov

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


29. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3098/1 v k. ú. Toužim

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 96/04/10

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 3098/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 848-7/2010 z původní pozemkové parcely č. 3098/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3098/8 o výměře 1047 m2 v k. ú. a obci Toužim formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, 
IČ 00255076, zastoupeným starostou města Antonínem Vránou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Toužim

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


30. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 306/2 
a č. 306/3 v k. ú. Hory u Jenišova

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 97/04/10

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 306/2 o výměře 37 m2 a č. 306/3 o výměře 92 m2, vše
v k. ú. Hory u Jenišova a obci Hory formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Nové Sedlo, se sídlem Nové Sedlo, Masarykova 502, PSČ 357 34, IČ 00259527, zastoupeným starostou města Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo

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


31. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1034 
a č. 1033/2 v k. ú. Horní Tašovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 98/04/10

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1034 o výměře 188 m2 a č. 1033/2 o výměře 165 m2, vše v k. ú. Horní Tašovice a obci Stružná formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Stružná, se sídlem Stružná, Stružná 83, PSČ 364 72, IČ 00255017, zastoupenou starostkou obce Zuzanou Večerkovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Stružná

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 99/04/10

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na části pozemku p.č. 356 o výměře 310 m2, v k. ú. Tašovice s tím, že stavba realizovaná na části pozemku p.č. 356 bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena 
a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva o převodu části pozemku p.č. 356 zastavěné stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje za cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou na základě znaleckého posudku

- schvaluje znění smlouvy o nájmu nemovitého majetku dle návrhu

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování


33. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – bytové jednotky č. 265/1, 
vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 265 a pozemku p.č. st. 471 
v k. ú. Abertamy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 100/04/10

- schvaluje prodej bytové jednotky č. 265/1 v prvním nadzemním podlaží domu č.p. 265, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 387/4179 na společných částech budovy a pozemku parc. č. st. 471, vše v k. ú. Abertamy, formou smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a paní Monikou Vovsíkovou, bytem Rooseweltova 265, Abertamy (jako kupující na straně druhé), za cenu 46.452,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku paní Moniky Vovsíkové

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

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování


34. Zrušení usnesení č. ZK 80/04/08 ze dne 17.4.2008 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če na st.p.č. 7403 v k. ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 101/04/10

- zrušuje dále uvedené usnesení č. ZK 80/04/08 ze dne 17.4.2008 ve znění:

- schvaluje prodej objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 7403, včetně stavební parcely č. 7403 
o výměře 18 m2, vše v k. ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a paní Marií Rosochovou, bytem Růžový kopeček 1, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 55.000,- Kč + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 55.500,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku paní Marie Rosochové

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování


35. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – částí pozemkových parcel 
č. 2843/6 a 2843/7 v k. ú. Toužim

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 102/04/10

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 2843/6, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 820-13/2009 z původní pozemkové parcely č. 2843/6 a označena jako její díl „a“ o výměře 18 m2, části pozemkové parcely č. 2843/7, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 2843/7 a označena jako její díl „b“ o výměře 31 m2, díly „a“ a „b“ byly sloučeny do nově vzniklé pozemkové parcely č. 2843/21 o výměře 49 m2, formou kupní smlouvy mezi Českou republikou 
– Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.240,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování


36. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje a záměr budoucího úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba č.p. 1057, stavba bez č.p. a pozemky v k. ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 103/04/10

- schvaluje úplatné nabytí stavby č.p. 1057 na pozemku p.č. 1821 a stavby bez č.p. na pozemku p.č. 1210/1 v k. ú. a obci Sokolov v rámci akce: „III/00630 Silnice Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice“  formou kupní smlouvy mezi společností Hexion Specialty Chemicals, a.s., se sídlem Sokolov, Tovární č.p. 2093, 
PSČ 356 01, IČ 00011771 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako oprávněný na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.146.406,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku společnosti Hexion Specialty Chemicals, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje. Uvedené pozemky budou předmětem majetkového vypořádání po kolaudaci výše uvedené stavby a jejím zaměření skutečného stavu.

- schvaluje záměr budoucího úplatného nabytí pozemkových parcel v k. ú. a obci Sokolov, výhradně určených k akci: „III/00630 Silnice Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice“ mezi společností Hexion Specialty Chemicals, a.s., se sídlem Sokolov, Tovární č.p. 2093, PSČ 356 01, IČ 00011771 (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 společností Hexion Specialty Chemicals, a.s., a Karlovarským krajem – Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací

- 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: 16.9.2010

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

hlasování


37. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k. ú. Dřenice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 104/04/10

- schvaluje bezúplatné nabytí stavby polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k. ú. Dřenice u Chebu, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako přejímající na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 16.9.2010

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

hlasování


38. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 10/10 v k. ú. Radošov u Kyselky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 105/04/10

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 10/10 o výměře 29 m2 v  k. ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka formou darovací smlouvy mezi Obcí Kyselka se sídlem Kyselka, Kyselka 118, PSČ 362 72, 
IČ 00254762, zastoupenou starostou obce Josefem Janátem (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 předmětnou nemovitost z vlastnictví Obce Kyselka 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: Bc. Miroslav Očenášek, pověřený k zastupování vedoucího odboru správa majetku

hlasování


39. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Občanskému sdružení „HARTENBERG o.s.“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 106/04/10

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: 350 kusů molitanových matrací, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary a Občanským sdružením „HARTENBERG o.s.“,  1 ks počítače Compaq Desk Peo  a 1 ks průmyslového vysavače formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Galerie umění Karlovy Vary a Občanským sdružením „HARTENBERG o.s.“

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Mgr. Janu Klikarovi uzavřít s Občanským sdružením „HARTENBERG o.s.“ darovací smlouvu

- ukládá řediteli příspěvkové organizace  Mgr. Janu  Samcovi uzavřít s Občanským sdružením „HARTENBERG o.s.“ darovací smlouvu

Termín kontroly: 16.9.2010

Zodpovídá: Mgr. Jan Klikar, ředitel Domova mládeže a školní jídelny Karlovy Vary
                     Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění, příspěvkové organizace Karlovarského kraje

hlasování




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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 107/04/10

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje: 20 kusů lůžek, 20 kusů antidekubitních matrací, 20 kusů nočních stolků formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Olze Rožcové uzavřít s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. darovací smlouvu

Termín kontroly: 16.9.2010

Zodpovídá: Olga Rožcová, ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 108/04/10

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 500.000,- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 500.000,- Kč a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s. ve výši 500.000,- 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: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 
                   	lázeňství a cestovního ruchu

hlasování


42. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 109/04/10

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

Termín kontroly: 16.9.2010  

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 
                  	lázeňství a cestovního ruchu
hlasování


43. Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti kultury

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 110/04/10

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

Termín kontroly: 16.9.2010  

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 
                  	lázeňství a cestovního ruchu	       

hlasování


44. Návrh na změnu pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 111/04/10

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Termín kontroly: 16.9.2010  

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, 
                    lázeňství a cestovního ruchu

hlasování



45. Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ 
- Schválení zařazení do akčního plánu Programu rozvoje KK 2007 - 2013
- Schválení celkových výdajů projektu
- Schválení předfinancování a spolufinancování projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 112/04/10

- schvaluje zařazení projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“, na který bude žádána finanční podpora v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje celkové výdaje projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ ve výši 60.000.000,- Kč

- schvaluje předfinancování výdajů projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ ve výši 100%, tzn. ve výši 60.000.000,- Kč 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ v celkové výši 15% způsobilých výdajů, tj. 9.000.000,- Kč  

Termín kontroly: 9.12.2010

Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

hlasování


46. Schválení finančního krytí projektu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti 
do 3 let: „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš“ v rámci Operačního programu Životního prostředí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 113/04/10

- schvaluje  celkové výdaje projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš“ ve výši 5.143.180,- Kč

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti areálu Krajského dětského domova pro děti do 3 let, Aš“ po celou dobu jeho realizace do výše 10% způsobilých výdajů, tj. 388.923,- Kč a nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1.253.949,- Kč, tj. celkem 1.642.872,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v této výši dle návrhu

Termín kontroly: 9.12.2010

Zodpovídá: MUDr. Miroslav Rákos, ředitel Krajského dětského domova pro děti do 3 let

hlasování


47. Rezignace MUDr. Štála na funkci člena Výboru pro zdravotnictví a sociální věci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 114/04/10

- bere na vědomí rezignaci MUDr. Pavla Štála na funkci člena Výboru  Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví a sociální věci ze dne 15.3.2010

- volí, v souladu s § 35 odst. 2, písm p) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, MUDr. Bereniku Podzemskou členkou Výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví 
a sociální věci, a to dnem 15.4.2010

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování


48. Sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Dětský domov Ostrov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 115/04/10

- schvaluje sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Karlovy Vary a Dětský domov Ostrov s účinností od 1. června 2010 s tím, že:
	příspěvková organizace Dětský domov Ostrov se od tohoto data stává nástupnickou organizací 

příspěvková organizace Dětský domov Karlovy Vary dnem 31. května 2010 sloučením zaniká 

- vydává rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací Dětský domov Ostrov a Dětský domov Karlovy Vary dle návrhu

- schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov na Dětský domov Karlovy Vary 
a Ostrov s účinností od 1. června 2010 

- schvaluje s účinností od 1. června 2010 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov spočívající ve změně názvu a vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se této příspěvkové organizaci předává k hospodaření 

- vydává v souladu se schválenými změnami dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětský domov Ostrov

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat veškeré úkony v ekonomické oblasti související se sloučením příspěvkových organizací

- ukládá odboru správa majetku krajského úřadu realizovat veškeré úkony v majetkové oblasti související se sloučením příspěvkových organizací

- ukládá odboru vnitřních záležitostí realizovat veškeré úkony spojené s vypořádáním spisové a archivní agendy zanikající příspěvkové organizace 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací a dodatek č. 11 ke zřizovací listině k podpisu hejtmanovi, realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení a zabezpečit další potřebné úkony související se sloučením příspěvkových organizací 

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

Termín kontroly: 16.9. 2010

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

hlasování


49. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 116/04/10

- schvaluje s účinností od 1. května 2010 rozšíření doplňkové činnosti o oblast Mimoškolní výchova 
a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb 
a školství (obor činnosti 72) a vyjmutí oblasti Pořádání kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí v oblasti ošetřovatelství a první pomoci u příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary včetně odpovídající změny zřizovací listiny 

- schvaluje s účinností od 1. května 2010 rozšíření doplňkové činnosti o oblast Mimoškolní výchova 
a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (obor činnosti 72) u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Loket včetně odpovídající změny zřizovací listiny 

- vydává v souladu se schválenými změnami dodatky ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací dle návrhů

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

Termín kontroly: 17.6.2010

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

hlasování


50. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 117/04/10

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, zřizované městem Chodov ve výši 135.000,- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním „III. festivalu tvorby žáků základních uměleckých škol Karlovarského kraje“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 16.9.2010 


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

hlasování


51. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 118/04/10

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Společné ošetřovatelské postupy ČR – Bavorsko“ příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb v rámci Programu Cíl 3 – program příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 dle návrhu

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

Termín kontroly: 16.9.2010

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


52. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 119/04/10

- schvaluje uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2010 s příspěvkovými organizacemi Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, a Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, v celkové výši 843.000,- Kč dle návrhů 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 16.9.2010 

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

hlasování


53. Kandidatura na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 120/04/10

- schvaluje přihlášku Karlovarského kraje ke kandidatuře na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2012 dle návrhu

- ruší své usnesení č. ZK 26/01/10 ze dne 21. ledna 2010, kterým schválilo 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 přihlášku Karlovarského kraje ke kandidatuře na pořadatelství Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 k podpisu hejtmanovi 

Termín kontroly: 17.6.2010 

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

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 121/04/10

- schvaluje poskytnutí částky 687.752,- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly: 16.9.2010


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

hlasování


55. Město LUBY - kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní – příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo předmětný bod z programu jednání.


56. Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 122/04/10

- schvaluje závazný příslib finančního příspěvku kraje Městu Skalná ve výši 8.000.000,- Kč 
na akci „Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování


57. Schválení nových „Zásad pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 123/04/10

- schvaluje nové „Zásady pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje“

- zrušuje dosavadní „Zásady pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje,“ které byly schváleny Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 13.7.2006 usnesením č. ZK 142/07/06

Termín kontroly: 17.6.2010

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

hlasování


58. Změna č. 15 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Zádub - Závišín“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 124/04/10

- schvaluje změnu č. 15 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Zádub - Závišín“

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

59. Schválení kooperačního partnerství a finančního krytí pro projekt přeshraniční spolupráce „Živé nivy v česko-saském Vogtlandu“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 125/04/10

- schvaluje 

kooperační partnerství Karlovarského kraje v projektu „Živé nivy v česko-saském Vogtlandu“, podávané v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 – Program na podporu přeshraniční spolupráce 
2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
	závazný příslib finančního příspěvku kraje k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Živé nivy v česko-saském Vogtlandu“ ve výši max. 4.000.000,- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu
	vlastní spolufinancování projektu ve výši max. 400.000,- Kč, tzn. 10 % celkových uznatelných nákladů projektu
	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem „Smlouvy o spolupráci kooperačních partnerů“ 
a dalších relevantních dokumentů v rámci projektu „Živé nivy v česko-saském Vogtlandu“, podávaného v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 – Program na podporu přeshraniční spolupráce 
2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování


60. Vodohospodářské akce - žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR. Zařazení do kategorií 
dle důležitosti a spolufinancování Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 126/04/10

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

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování


61. Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s. – projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financované v rámci ROP NUTS II Severozápad 2007 - 2013, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 127/04/10

- bere na vědomí informaci o projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ financované v rámci ROP NUTS II Severozápad 2007 - 2013, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování



62a) Zajištění financování reprodukce požární techniky jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 128/04/10

- souhlasí a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku kraje na reprodukci nové požární techniky 
po 1.000.000,- Kč obcím Habartov, Horní Slavkov, Nejdek, Rotava, Štědrá, Žlutice v celkové výši 
6.000.000,- Kč

Termín kontroly: 16.9.2010

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení

hlasování



