Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.9.2010
16.9.2010		Strana 1 (celkem 1)
                            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 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 16.9.2010 v době od 09:02 do 13:15 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 41 členů zastupitelstva
Omluveni:              ……………………………	Mgr. Novák, Ing. Zborník, MUDr. Podzemská, Křížová
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	           vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Martina Koudelná

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

1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.9.2010		ZK 208/09/10
  2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 16.9.2010				ZK 209/09/10
  3.	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK 210/09/10
  4.	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK 211/09/10
  5.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad			ZK 212/09/10
  6.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 		ZK 213/09/10
kraje na spolufinancování realizace projektu příspěvkové organizace Gymnázium 
Ostrov „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ v rámci Operačního 
programu Životní prostředí
7.	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství – stav k 31.8.2010		ZK 214/09/10
  8.	Informace o dotacích ve školství od ledna do srpna 2010					ZK 215/09/10
  9.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010				ZK 216/09/10
10.	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 		ZK 217/09/10
kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov 
– zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov
11.	Projekt „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt Na Hrázi 1“ příspěvkové 	ZK 218/09/10	
organizace Integrovaná střední škola Cheb
12.	Schválení „Strategie Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu“ a schválení 	ZK 219/09/10
projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“ a jeho finančního 
krytí
13.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje 		ZK 220/09/10
podnikání - změna sídla
14.	Závěrečná zpráva k projektu „Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“		ZK 221/09/10
15.	Závěrečná zpráva k projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání 		ZK 222/09/10
manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách 
Evropské unie“
16.	Návrh na vydání Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 				ZK 223/09/10
17.	Projekt „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově 	ZK 224/09/10
vznikajících oborů a mezisektorových témat“ - realizace projektu a závazný příslib 
financování k Operačnímu programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa
18.	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 – aktualizace Strategické části, 	staženo
Akčního plánu a Realizačního manuálu
19.	Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – poskytnutí příspěvku				ZK 225/09/10
20.	Program obnovy venkova 2010 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo			ZK 226/09/10
21.	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích				ZK 227/09/10
22.	Schválení záměru projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském 	ZK 228/09/10
kraji“
23.	Schválení Kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem 		ZK 229/09/10
v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov
24.	Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 		ZK 230/09/10
„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
25.	Půjčky z Fondu pro mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje		ZK 231/09/10
26.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2011			ZK 232/09/10
27.	Realizace projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které 		ZK 233/09/10
jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt)
28.	Rezignace a nová volba člena Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského 	ZK 234/09/10
kraje
29.    Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. 	ZK 235/09/10
Těšetice u Bochova
30.	  Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města 	ZK 236/09/10
          Horní Slavkov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Horní Slavkov do 
	  majetku Karlovarského kraje
31.	  Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města 	ZK 237/09/10
	  Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Sokolov do majetku 
	  Karlovarského kraje
32.	  Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města 	ZK 238/09/10
	  Boží Dar a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Boží Dar do majetku 
	  Karlovarského kraje
33.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové 	ZK 239/09/10
	parcely č. 3313/2 a pozemková parcela č. 3313/3 v k. ú. Karlovy Vary
34.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela 	ZK 240/09/10
	č. 890/1 v k. ú. Vahaneč
35.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK 241/09/10
	parcely a část stavby silnice č. III/21327 včetně součástí a příslušenství v k. ú. 
	Slatina u Františkových Lázní
36.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1648/3, 	ZK 242/09/10
	č. 1648/4 a č. 1648/5 v k. ú. Rotava
37.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK 243/09/10
	č. 167/5 v k. ú. Podhoří u Chebu
38.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 4085 	ZK 244/09/10
	v k. ú. Aš
39.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK 245/09/10
	č. 150 v k. ú. Andělská Hora
40.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na pozemku 	ZK 246/09/10
	p.č. st. 193/2 a pozemek p.č. st.193/2 v k. ú. Pernink
41.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1552/1 	ZK 247/09/10
	a 1552/5 obě v k. ú. Toužim
42.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část  		ZK 248/09/10
	pozemkové parcely č. 384/11 v k. ú. Pomezí nad Ohří – PF ČR
43.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK 249/09/10
	parcely č. 465/5 a č. 465/6 v k. ú. Olšová Vrata
44.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková 		ZK 250/09/10
	parcela č. 174/14 v k. ú. Poseč
45.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela 	ZK 251/09/10
	č. 2029/21 v k. ú. Otročín
46.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK 252/09/10
	parcely č. 761/14 v k. ú. Drmoul
47.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové 	ZK 253/09/10
	parcely č. 761/16 v k. ú. Drmoul
48.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcela 	ZK 254/09/10
	č. st. 66 včetně všech staveb a příslušenství v k. ú. Pstruží u Merklína
49.	Záměr nabytí nemovitostí v k. ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví Karlovarského 	ZK 255/09/10
	kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku
50.	Změna části usnesení č. ZK 235/09/09 ze dne 17.9.2009 – Úplatné nabytí 		ZK 256/09/10
	nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
	č. 4024/29 v k. ú. Sokolov
51.	Zrušení usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 a č. ZK 97/04/07 ze dne 		ZK 257/09/10
	19.4.2007 a schválení majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov 
	– přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“ dle nové žádosti
52.	Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve 		ZK 258/09/10
	vlastnictví ČR – Lesy ČR, s.p. – k. ú. Pstruží u Merklína
53.	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových	ZK 259/09/10 
	zón 2010 – žádost Města Cheb o prodloužení termínu k dodání souhrnného 
	přehledu (žádosti o příspěvek)
54.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK 260/09/10
	rezervací a městských památkových zón 2010        
55.	Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4“ 							ZK 261/09/10
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní 
osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování 
a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- schválení finančního krytí projektu
	- jmenování vedoucího projektu      
56.	Projekt „Česko – bavorský geopark“ 							ZK 262/09/10
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 
4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj 
atraktivit a infrastruktury CR
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 
kraje na spolufinancování projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
57.	Projekt „Prezentace Karlovarského kraje“ 							ZK 263/09/10
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 
4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu 
a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
58.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 		ZK 264/09/10
	památek a památkově hodnotných objektů v roce 2010
59.	Projekt „Česko – bavorský geopark“ Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví 	ZK 265/09/10
Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1600 v k. ú. Čistá u Rovné
60.	Projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 			ZK 266/09/10
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání střediska Územní 
zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný v rámci 
Integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, 
č. výzvy 11, prioritní osa 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, 
oblast podpory 3.4 - služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
ZZSnížení energetickéhosskjhsdao- schválení podání žádosti + žadatele o finanční podporu
	schválení celkových výdajů projektu

- schválení předfinancování projektu
	schválení spolufinancování projektu

61.	Schválení dofinancování projektu příspěvkové organizace Krajský dětský domov 	staženo
pro děti do 3 let – „Zateplování budov Krajského dětského domova pro děti do 3 
let“ v rámci Operačního programu Životního prostředí
62.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské 	ZK 267/09/10
univerzitě v Plzni
63.	Projekt „Více vědět a umět, lépe se uplatnit“ příspěvkové organizace Střední škola 	ZK 268/09/10
živnostenská Sokolov
64.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským 	ZK 269/09/10
krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 
organizace)
65.	Změna č. 18 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 		ZK 270/09/10
„Obec Bublava“
66.	Změna č. 19 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec        	ZK 271/09/10
Hroznětín - levý břeh řeky Bystřice“
67.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK 272/09/10
68.	Založení akciové společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.	ZK 273/09/10
69.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2010			ZK 274/09/10
70.	   Logo - Regionální potravina Karlovarského kraje						ZK 275/09/10
71.	 Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.					bez usnesení
72a)	Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu Pavilon akutní 	ZK 276/09/10
medicíny a centrálního vstupu“
















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













A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Tomáše Svobodu
- JUDr. Josefa Pavla
- Mgr. Jiřího Holana

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Petra Kuliše
- 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. 72 a) 	Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu Pavilon akutní 
medicíny a centrálního vstupu“


Staženo z programu:

bod č. 18		Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 – aktualizace Strategické části, 
			Akčního plánu a Realizačního manuálu

bod č. 61	Schválení dofinancování projektu příspěvkové organizace Krajský dětský domov 
pro děti do 3 let – „Zateplování budov Krajského dětského domova pro děti do 3 let“
	v rámci Operačního programu Životního prostředí

hlasování

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.9.2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 208/09/10

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.9.2010

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 16.9.2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 209/09/10

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

 			20. jednání dne 3. června 2010	
			21. jednání dne 7. června 2010 (mimo řádný termín)
			22. jednání dne 14. června 2010 (mimo řádný termín)
			23. jednání dne 16. června 2010 (mimo řádný termín)
			24. jednání dne 24. června 2010
			25. jednání dne 30. června 2010 (mimo řádný termín)
			26. jednání dne 8. července 2010
			27. jednání dne 12. července 2010 (mimo řádný termín)
			28. jednání dne 19. července 2010 (mimo řádný termín)
			29. jednání dne 22. července 2010
			30. jednání dne 30. července 2010 (mimo řádný termín)
			31. jednání dne 12. srpna 2010  
			32. jednání dne 13. srpna 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 210/09/10

- 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 211/09/10

- 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 212/09/10

- bere na vědomí zprávu výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

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 realizace projektu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ v rámci Operačního programu Životní prostředí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 213/09/10

- schvaluje změnu určení charakteru části finančního příspěvku poskytnutého z rozpočtu Karlovarského kraje  na financování realizace projektu příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ ve výši 300.000,- Kč z investičního na neinvestiční včetně uzavření dodatku 
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu

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

Termín kontroly: 9.12.2010

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

hlasování

7. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství – stav k 31.8.2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 214/09/10

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2010 - stav k 31.8.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování 

8. Informace o dotacích ve školství od ledna do srpna 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 215/09/10

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za období 1. ledna 2010 až 31. srpna 2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

9. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 216/09/10

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2010 až 270/2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 217/09/10

- schvaluje rozšíření účelu poskytnutého finančního příspěvku na přípravnou fázi projektu „Dětský domov Horní Slavkov – zateplení budovy“ příspěvkové organizace Dětský domov Horní Slavkov v tom smyslu, že schválený příspěvek je možno použít i v rámci programu Zelená úsporám, včetně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí příspěvku k podpisu hejtmanovi 
 
Termín kontroly: 9.12.2010

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování

11. Projekt „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt Na Hrázi 1“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 218/09/10

- schvaluje jako žadatele o dotaci pro projekt „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt Na Hrázi 1“ příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb

- schvaluje podání žádosti o dotaci na uvedený projekt v rámci programu Zelená úsporám případně Operačního programu Životní prostředí

- schvaluje celkové výdaje projektu v maximální výši 20.000.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje na spolufinancování projektu do maximální výše 2.000.000,- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 9.12.2010

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování

12. Schválení „Strategie Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu“ a schválení projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“ a jeho finančního krytí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 219/09/10

- schvaluje 
	„Strategii Karlovarského kraje pro oblast eGovernmentu“
	Předložený projekt do výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ vč. navrhovaných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
	Podání žádosti o finanční podporu na projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji“ do výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“
	Předfinancování projektu ve výši 158.800.000,00 Kč a spolufinancování projektu ve výši maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů


Termín kontroly: červen 2011 

Zodpovídá: Ing. Ivan Kocmich, vedoucí odboru informatiky

hlasování

13. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání - změna sídla

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 220/09/10

- schvaluje návrh dodatku č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

Termín kontroly: 9.12.2010 

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

hlasování

14. Závěrečná zpráva k projektu „Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 221/09/10

- schvaluje závěrečnou zprávu k projektu „Island – inovativní přístupy ve veřejné správě“ 

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

15. Závěrečná zpráva k projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 222/09/10

- schvaluje závěrečnou zprávu k projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ 

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování


16. Návrh na vydání Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 223/09/10

- bere na vědomí pozbytí platnosti územních plánů velkých územních celků na území Karlovarského kraje dnem nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, tj. Územní plán velkého územního celku okresu Cheb a Územní plán velkého územního celku Karlovarsko-sokolovské aglomerace

- potvrzuje ověření souladu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje s Politikou územního rozvoje ČR 2008, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dle ustanovení 
§ 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- rozhoduje o námitkách a tato rozhodnutí odůvodňuje, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, jak je uvedeno v kapitole O.c.6 odůvodnění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

- vydává formou opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, jako příslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 36 odst. 4 a § 41 
odst. 1 stavebního zákona a přílohy č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a podle § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- souhlasí se způsobem zohlednění podmínek, vyplývajících ze stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR k vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje na životní prostředí, jak je uvedeno v kapitole O.d odůvodnění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, v souladu s ustanovením 
§ 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

- ukládá pořizovateli Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, zajistit následně činnosti vyplývající ze správního řádu a stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, včetně zveřejnění a zpřístupnění dokumentace a zveřejnění zdůvodnění, jak byly zohledněny podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Termín kontroly: leden 2011

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

hlasování

17. Projekt „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ - realizace projektu a závazný příslib financování k Operačnímu programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 224/09/10

- souhlasí 
- s podáním žádosti o dotaci na projekt „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů 
za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ do Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa
- s předfinancováním projektu ve výši 7.000.000,00 Kč a spolufinancováním projektu ve výši maximálně 15 % celkových uznatelných nákladů
- s partnerstvím Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. a závazným příslibem financování 
na realizaci projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ ve výši 7.000.000,- Kč 
- s „přidruženým“ partnerstvím Karlovarského kraje v projektu „Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat“ 
- se skutečností, aby podáním žádosti o dotace a řízením projektu byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. 

Termín kontroly: 9.12.2010 

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

hlasování

18. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 – aktualizace Strategické části, Akčního plánu a Realizačního manuálu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo předmětný bod z programu jednání.


19. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – poskytnutí příspěvku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 225/09/10

- schvaluje poskytnutí příspěvku Mikroregionu Sokolov - východ v rámci Projektu Partnerství pro budoucnost 3 v částce 63 000,- Kč

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

20. Program obnovy venkova 2010 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 226/09/10

- schvaluje návrh přerozdělení finančních prostředků  v rámci II. kola Programu obnovy venkova pro rok 2010 dle přílohy č. 1

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

21. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 227/09/10

- schvaluje 
- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek mikroregionu MAS 21, o.p.s. v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 331/2010
- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Krajková v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 665/2010
- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Ovesné Kladruby v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 
ev. č. D 667/2010

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

22. Schválení záměru projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 228/09/10

- bere na vědomí informaci o záměru projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“ a o jeho nedoporučení Hodnotící komise Státního fondu životního prostředí z důvodu nedostatku finančních prostředků přidělené alokace pro Otevřenou výzvu

- ukládá vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství pokračovat ve zjišťování alternativních možností zajištění financování projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: září 2011

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

hlasování

23. Schválení Kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem v rámci projektu Dopravní terminál Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 229/09/10

- schvaluje 	uzavření kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem dle návrhu
	- pověřuje hejtmana podpisem kupní smlouvy mezi Českými drahami, a.s. a Karlovarským krajem

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

24. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 230/09/10

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

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

Termín kontroly: březen 2011 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování

25. Půjčky z Fondu pro mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 231/09/10

- schvaluje návrh dodatku ke smlouvě o půjčce dle přílohy č. 2

Termín kontroly: 9.12.2010 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování

26. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 232/09/10

- schvaluje Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2011

Termín kontroly: 9.12.2010

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování

27. Realizace projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 233/09/10

- schvaluje realizaci projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt), finanční krytí projektu, předběžný harmonogram, aktivity 
a indikátory projektu dle návrhu

- jmenuje vedoucím projektu Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele (návazný projekt) ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. Ing. Uhříčka 

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování




28. Rezignace a nová volba člena Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 234/09/10

- bere na vědomí rezignaci pana Josefa Murča na členství ve Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

- odvolává, v souladu s § 35 odst. 2 písm. p), pana Josefa Murča z Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje	

- volí v souladu s § 35 odst. 2 písm. p), Ing. Josefa Seidla členem Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

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

hlasování

29. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Těšetice 
u Bochova

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 235/09/10

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 1693 o výměře 2858 m2, č. 1691 o výměře 441 m2, č. 1689 
o výměře 7071 m2, č. st. 133 o výměře 21 m2 a č. st. 132 o výměře 67 m2, vše v k. ú. Těšetice u Bochova 
a obci Bochov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Bochov, se sídlem náměstí Míru 1,  PSČ  364 71 Bochov, IČ 00254444, zastoupeným Miroslavem Egertem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Bochov

- 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: 9.12.2010

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


30. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Horní Slavkov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Horní Slavkov do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 236/09/10

- schvaluje bezúplatný převod objektu č.p. 661 na pozemku p.č. st. 963, pozemek p.č. st. 963 
o výměře 441 m2, vše v k. ú. Horní Slavkov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov (jako dárce na straně jedné), a Městem Horní Slavkov, 
se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Horní Slavkov

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. st. 2780 o výměře 56 m2, pozemku p.č. 2533/43 
o výměře 1103 m2, pozemku p.č. 2533/178 o výměře 154 m2, vše v k. ú. Horní Slavkov, formou darovací smlouvy mezi Městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Horní Slavkov do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Dětského domova Horní Slavkov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 9.12.2010

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 237/09/10

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 25/13 o výměře 84 m2, č. 25/14 o výměře 34 m2, 
č. 25/15 o výměře 61 m2, č. 343/2 o výměře 38 m2, č. 343/3 o výměře 80 m2 a č. 343/4 o výměře 11 m2, 
v k. ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), 
a Městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Karlem Jakobcem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Sokolov

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 25/16 o výměře 3 m2 v k. ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi Městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Karlem Jakobcem (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Města Sokolov 
do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 9.12.2010

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


32. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Boží Dar 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Boží Dar do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 238/09/10

- schvaluje bezúplatný převod části stavby silnice č. III/2196 včetně pozemkových parcel č. 861 o výměře 863 m2, č. 883/2 o výměře 2360 m2, č. 883/3 o výměře 338 m2, č. 883/6 o výměře 99 m2 a č. 883/7 o výměře 21 m2, v k. ú. a obci Boží Dar formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), 
a Městem Boží Dar, se sídlem Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar, IČ 00479705, zastoupeným starostou města 
Ing. Janem Horníkem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Boží Dar

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 862/3 o výměře 6 m2 a č. 200/47 o výměře 69 m2 
v k. ú. a obci Boží Dar formou darovací smlouvy mezi Městem Boží Dar, se sídlem Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar, IČ 00479705, zastoupeným starostou města Ing. Janem Horníkem (jako dárce na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Boží Dar do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 9.12.2010

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


33. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely 
č. 3313/2 a pozemková parcela č. 3313/3 v k. ú. Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 239/09/10

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 3313/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1939-284/2009 z původní pozemkové parcely č. 3313/2 a označeny novým parcelním č. jako pozemková parcela č. 3313/5 o výměře 1035 m2 a č. 3313/6 o výměře 27 m2 a pozemkové parcely č. 3313/3 o výměře 171 m2, vše v k. ú. a obci Karlovy Vary formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 Praha 
4 – Nusle, IČ 65993390 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR

- 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: 9.12.2010

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


34. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 890/1  
v k. ú. Vahaneč

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 240/09/10

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 890/1 o výměře 8245 m2 v k. ú. Vahaneč a obci Verušičky formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Verušičky, se sídlem Verušičky č.p. 5, PSČ 364 56 Verušičky, IČ 00255131, zastoupenou starostou obce panem Petrem Kvasničkou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Verušičky

- 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: 9.12.2010

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


35. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely a část stavby silnice č. III/21327 včetně součástí a příslušenství v k. ú. Slatina u Františkových Lázní

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 241/09/10

- schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 399/1 o výměře 7271 m2, č. 417/1 o výměře 676 m2, č. 399/2 o výměře 1939 m2, č. 390/1 o výměře 11316 m2, v k. ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně, vše včetně části stavby bývalé silnice č. III/21327 v km 0,000 – 1,781 km, součástí 
a příslušenství a pozemkových parcel č. 399/7 o výměře 7 m2, č. 399/8 o výměře 89 m2, č. 399/9 o výměře 203 m2, č. 399/10 o výměře 15 m2,  č. 399/11 o výměře 50 m2, č. 399/12 o výměře 36 m2, č. 399/13 o výměře 18 m2,  č. 399/14 o výměře 37 m2, č. 399/15 o výměře 5 m2, č. 399/16 o výměře 14 m2,  č. 399/17 o výměře 247 m2  a č. 399/18 o výměře 105 m2, v k. ú. Slatina u Františkových Lázní a obci Františkovy Lázně formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, IČ 00253936, zastoupeným starostou města panem 
Ivo Mlátilíkem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Františkovy Lázně

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

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

36. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1648/3, č. 1648/4 
a č. 1648/5 v k. ú. Rotava

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 242/09/10

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1648/3 o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Rotava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a paní Lydií Pikalovou, trvale bytem Rotava, Kraslická 292, PSČ 358 01 (jako kupující na straně druhé), za cenu 4.650,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Lydie Pikalové

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1648/4 o výměře 40 m2 v k. ú. a obci Rotava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a panem Richardem Hockem, trvale bytem Rotava, Kraslická 289, PSČ 358 01 (jako kupující na straně druhé), za cenu 6.000,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Richarda Hocka

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1648/5 o výměře 22 m2 v k. ú. a obci Rotava formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Zdeňkem Hunkou a Danou Hunkovou, oba trvale bytem Rotava, Kraslická 263, PSČ 358 01 (jako kupující na straně druhé), za cenu 3.300,- Kč, 
a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Hunkových

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných kupních smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 9.12.2010

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


37. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 167/5 
v k. ú. Podhoří u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 243/09/10

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 167/5 o výměře 47 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 457-89/2010 z původní pozemkové parcely č. 167/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 167/7 v k. ú. Podhoří u Chebu a obci Cheb formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako prodávající na straně jedné), a manželi Václavem Baumrukem a Hanou Baumrukovou, oba trvale bytem Podhoří 352, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 15.000,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Baumrukových

- 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: 9.12.2010

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


38. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 4085 v k. ú. Aš

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 244/09/10

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 4085 o výměře 65 m2 v k. ú. a obci Aš formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a společností Jäger Markus s.r.o., se sídlem Hranice, Pastviny 169, PSČ 352 01, IČ 26374463, zastoupenou panem Miroslavem Bauerem, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za cenu 20.000,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví společnosti Jäger Markus s.r.o.

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

Termín kontroly: 9.12.2010

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


39. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 150 v k. ú. Andělská Hora

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 245/09/10

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 150 o výměře 71 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 529-57/2007 z původní pozemkové parcely č. 150 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 150/2 v k. ú. a obci Andělská Hora formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a paní Jitkou Slavíkovou, trvale bytem U Krbu 2023/22, PSČ 100 00 
Praha - Strašnice (jako kupující na straně druhé), za cenu 7.850,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 9.950,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do vlastnictví paní Jitky Slavíkové

- 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: 9.12.2010

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


40. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – garáž bez čp/če na pozemku p.č. st. 193/2 
a pozemek p.č. st.193/2 v k. ú. Pernink

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 246/09/10

- schvaluje prodej garáže bez čp/če  na pozemku p.č. st. 193/2, pozemku p.č. st. 193/2 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 27 m2, vše v k. ú. Pernink, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a MUDr. Janem Pazdiorou, bytem Střední 77, Pernink (jako kupující na straně druhé), za cenu 25.000,- Kč + 2.450,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč za správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 27.950,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku MUDr. Jana Pazdiory, s tím, že kupující bezúplatně poskytne 1 parkovací místo pro sanitní vůz Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, formou zřízení věcného břemene

- 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: 9.12.2010

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


41. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 1552/1 a 1552/5 obě 
v k. ú. Toužim

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 247/09/10

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1552/1 o výměře 1382 m2 a č. 1552/5 o výměře 156 m2, 	vše v k. ú. a obci Toužim formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Středním odborným učilištěm Toužim, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné), a panem Antonínem Vršinským trvale bytem Vodní 235, 364 01 Toužim (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní cenu 
8.840,- Kč + 4.000,- Kč znalecký posudek + 500,- Kč kolek, tj. celkem 13.340,- Kč

- ukládá řediteli Středního odborného učiliště zemědělského, Odborného učiliště a Učiliště, Toužim, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

42. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 384/11 v k. ú. Pomezí nad Ohří – PF ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 248/09/10

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 384/11 o výměře 68 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 229-47/2010 z původní pozemkové parcely č. 384/11 a označena původním parcelním číslem jako pozemková parcela č. 384/11 v k. ú. a obci Pomezí nad Ohří formou smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou 
– Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072 (jako převádějící na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost 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: 9.12.2010

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

hlasování

43. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 465/5 
a č. 465/6 v k. ú. Olšová Vrata

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 249/09/10

- schvaluje úplatné nabytí pozemkových parcel č. 465/5 o výměře 8 m2 a č. 465/6 o výměře 80 m2 v k. ú. Olšová Vrata a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Ing. Ivanem Slánským, trvale bytem 
5. května 187/24, PSČ 360 20 Karlovy Vary - Drahovice (jako prodávající straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za vzájemně ujednanou kupní cenu 42.240,- Kč + 2.300,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 45.040,- Kč, 
a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Ing. Ivana Slánského do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 9.12.2010

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


44. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 174/14 
v k. ú. Poseč

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 250/09/10

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely č. 174/14 o výměře 5 m2 v k. ú. Poseč a obci Otročín, formou kupní smlouvy mezi společností AGRO – Otročín a.s., se sídlem Otročín 140, PSČ 364 63, zastoupenou 
Ing. Jaroslavem Špičkou, předsedou představenstva, a Ing. Manfredem Líbalem, členem představenstva (jako prodávající straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za vzájemně ujednanou kupní cenu 200,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč správní poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí, tj. celkem 2.800,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti AGRO – Otročín a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 9.12.2010

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


45. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemková parcela č. 2029/21 
v k. ú. Otročín

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 251/09/10

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely č. 2029/21 o výměře 14 m2 v k. ú. a obci Otročín, formou kupní smlouvy mezi Ing. Janem Ulrychem, trvale bytem Ostrov, Čapkova 399, PSČ 363 01 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za vzájemně ujednanou kupní cenu 580,- Kč + 2.100,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 3.180,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Ing. Jana Ulrycha 
do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po zrušení zástavního práva evidovaného na dotčené nemovitosti.

- 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: 9.12.2010

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


46. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 761/14 v k. ú. Drmoul

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 252/09/10

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 761/14 o výměře 10758 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 788-103/2009 z původní pozemkové parcely č. 761/14 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2048/89  v k. ú. a obci Drmoul, formou kupní smlouvy mezi Zemědělským družstvem „Rozvoj“, se sídlem v Trstěnicích, Trstěnice 1, PSČ 353 01, IČ 00116084, zastoupeným Ing. Göranem Wohlrabem, předsedou představenstva (jako prodávající na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 4.195.620,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku Zemědělského družstva „Rozvoj“ do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu

- 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: 9.12.2010

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


47. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 761/16 v k. ú. Drmoul

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 253/09/10

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 761/16, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 788-103/2009 a označeny novými parcelními čísly jako pozemkové parcely č. 2048/90 o výměře 3230 m2, č. 2048/91 o výměře 322 m2, č. 2048/92 o výměře 739 m2, č. 761/26 o výměře 2974 m2 a č. 761/27 o výměře 143 m2, v k. ú. a obci Drmoul, formou kupní smlouvy mezi panem Bohumilem Dörflem, trvale bytem Liberec, Zahradní 545, PSČ 460 01 a panem Vladimírem Dörflem, trvale bytem Liberec, Puškinova 313/3, PSČ 460 08 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.889.120,- Kč, a tím převést předmětné nemovitosti z podílového spoluvlastnictví pana Bohumila Dörfla (1/2) a pana Vladimíra Dörfla (1/2) do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění kupní smlouvy, dle návrhu

- 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: 9.12.2010

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


48. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcela č. st. 66 včetně všech staveb a příslušenství v k. ú. Pstruží u Merklína

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 254/09/10

- schvaluje úplatné nabytí objektu bez čp/če na stavební parcele č. st. 66 a stavební parcely č. st. 66 
o výměře 774 m2, včetně všech vedlejších staveb a příslušenství v k. ú. Pstruží u Merklína, formou kupní smlouvy mezi manželi panem Janem Rózsou a paní Naděždou Rozsovou, trvale bytem Merklín 165,  
PSČ 362 34 Merklín (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.685.040,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Rozsových 
do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu

- 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: 9.12.2010

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

hlasování

49. Záměr nabytí nemovitostí v k. ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 255/09/10

- schvaluje záměr nabytí následujících nemovitostí z majetku Města Karlovy Vary:
-	části pozemkové parcely č. 522/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 774-081/2010 z původní pozemkové parcely č. 522/1 a označena jako její díl „a“ o výměře 7567 m2 
- 	části pozemkové parcely č. 523/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 523/2 a označena jako její díl „b“ o výměře 5559 m2
-	části pozemkové parcely č. 525/132, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 525/132 a označena jako její díl „c“ o výměře 272 m2
-	části pozemkové parcely č. 524, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 524 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 524/2 
o výměře 482 m2
- 	pozemkové parcely č. 522/2 o výměře 387 m2
- 	pozemkové parcely č. 522/5 o výměře 3 m2
- 	pozemkové parcely č. 522/3 o výměře 4058 m2
- 	pozemkové parcely č. 522/6 o výměře 52 m2
- 	pozemkové parcely č. 522/8 o výměře 5 m2
vše v k. ú. Dvory,
-	části pozemkové parcely č. 449, která byla oddělena geometrickým plánem č. 805-081/2010 z původní pozemkové parcely č. 449 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 449/2 
o výměře 372 m2
vše v k. ú. Tašovice

- schvaluje záměr nabytí následujících nemovitostí ze správy Pozemkového fondu České republiky:
-	pozemkové parcely č. 522/4 o výměře 14 m2 
-	pozemkové parcely č. 522/7 o výměře 4 m2
vše v k. ú. Dvory 

- schvaluje záměr nabytí následujících nemovitostí z majetku ČR – Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje:
-	části pozemkové parcely č. 525/82, která byla oddělena geometrickým plánem č. 767-043/2010 z původní pozemkové parcely č. 525/82 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 525/143 o výměře 519 m2
vše v k. ú. Dvory

- ukládá Radě Karlovarského kraje předložit na příštím jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje záměr využitelnosti projektu Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje v návaznosti na potřeby výrobních firem v kraji a ve spolupráci s příslušnou vysokou školou, která disponuje vědeckým zázemím

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

50. Změna části usnesení č. ZK 235/09/09 ze dne 17.9.2009 – Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 4024/29 v k. ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 256/09/10

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. ZK 235/09/09 ze dne 17.9.2009 ve znění:

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

Zbývající část usnesení č. ZK 235/09/09 ze dne 17.9.2009 se nemění

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 4024/29 o výměře 294 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2657-98/2009 z původní pozemkové parcely č. 4024/29 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 4024/103  v k. ú. a obci Sokolov formou kupní smlouvy mezi společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, IČ 27309941 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu, která byla stanovena po geometrickém zaměření předmětné části pozemku, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku č. 331/09 ze dne 29.6.2009 ve výši 4.470,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

51. Zrušení usnesení  č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 a č. ZK 97/04/07 ze dne 19.4.2007 a schválení majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu 
ev. č. 209-018“ dle nové žádosti

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 257/09/10

- zrušuje usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 

- zrušuje usnesení  č. ZK 97/04/07 ze dne 19.4.2007 

- schvaluje bezúplatný převod stavebních objektů SO 103, SO 104, SO 105, SO 303, SO 401, SO 402 a SO 801, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 002 59 349, (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Chodov

- schvaluje bezúplatný převod stavebních objektů SO 201, SO 481, SO 491, SO 601 a stavebního objektu „vodovodní přípojka a kanalizace k drážnímu domku“, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, 
PSČ 186 00, IČ 709 94 234, (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o.

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1175/7 o výměře 151 m2,  č. 1175/8 o výměře 193 m2, č. 1175/9 o výměře 17 m2, č. 1175/10 o výměře 70 m2, č. 1175/11 o výměře 27 m2, č. 1175/12 o výměře 
21 m2, č. 1175/13 o výměře 19 m2, č. 1175/14 o výměře 18 m2, č. 1175/15 o výměře 675 m2, č. 1175/17 
o výměře 9 m2, č. 1175/18 o výměře 11 m2, č. 1203/10 o výměře 106 m2, č. 1203/11 o výměře 27 m2, 
č. 1203/12 o výměře 55 m2, č. 1203/13 o výměře 42 m2, č. 1203/14 o výměře 103 m2, č. 1203/15 o výměře 
5 m2, č. 1203/16 o výměře 34 m2, č. 1203/17 o výměře 55 m2 a č. 1203/18 o výměře 11 m2, vše k. ú. Dolní Chodov, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 002 59 349 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Města Chodov 

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203/19 o výměře 1 m2, v k. ú. Dolní Chodov, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu 
ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00, IČ 709 94 234 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o.

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1018/14 o výměře 92 m2, č. 1140/26 o výměře 23 m2, 
č. 1155/34 o výměře 455 m2 a č. 1185/209 o výměře 76 m2 v k. ú. Dolní Chodov, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, 
IČ 002 59 349 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Chodov do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1055/22 o výměře 180 m2, v k. ú. Dolní Chodov, 
v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu 
ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00, IČ 709 94 234, (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o. 
do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

52. Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Lesy ČR, s.p. – k. ú. Pstruží u Merklína

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 258/09/10

- schvaluje směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. pozemkové parcely č. 585/1 o výměře 4306 m2, č. 585/10 o výměře 842 m2, č. 585/16 o výměře 1027 m2, č. 585/17 o výměře 178 m2, č. 585/20 
o výměře 62 m2, č. 585/23 o výměře 1088 m2 a č. 585/26 o výměře 597 m2, vše v k. ú. Pstruží u Merklína 
a obci Merklín) s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Lesy České republiky, s.p., (tj. pozemkové parcely 
č. 585/5 o výměře 3966 m2, č. 585/9 o výměře 690 m2, č. 585/12 o výměře 9 m2, č. 585/13 o výměře 19 m2, č. 585/14 o výměře 30 m2, č. 585/15 o výměře 232 m2, č. 585/18 o výměře 108 m2, č. 585/19 o výměře 
493 m2 a č. 585/21 o výměře 83 m2, vše v k. ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako Směnitel č. 2 na straně jedné), a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové (jako Směnitel č. 1 na straně druhé) 

- schvaluje znění směnné smlouvy dle návrhu 

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

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

53. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
2010 – žádost Města Cheb o prodloužení termínu k dodání souhrnného přehledu (žádosti o příspěvek)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 259/09/10

- schvaluje prodloužení termínu Městu Cheb pro dodání souhrnného přehledu (žádosti o příspěvek) a všech povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2010 ve výši 100 000,- Kč, a to do 31.8.2010

Termín kontroly: 9.12.2010  

Zodpovídá:  Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování

54. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 260/09/10

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2010 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci v celkové výši 3 658 639,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Cheb
1 352 639,00 Kč
Cheb, hrad
Obnova barokních městských hradeb – III. etapa 
Město Karlovy Vary
400 000,00 Kč
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda
Výmalba podhledu (stropu) 
Město Loket
1 690 000,00 Kč
Loket, hrad
Obnova vnějšího pláště severovýchodního paláce
Město Ostrov
216 000,00 Kč
Ostrov, kamenná kašna u sloupu Panny Marie a kamenná kašna v dolním konci Starého náměstí  
Restaurování

- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2010

Termín kontroly: 9.12.2010  

Zodpovídá:  Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování

55. Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4“ 
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 261/09/10

- schvaluje 
a)	předfinancování projektu „Art centrum Galerie 4“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2010 – 2014, a to ve výši 31 000 000,00 Kč, to je 100% celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je 
2 325 000,00 Kč
b)  	podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 
4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit 
a infrastruktury CR na akci „Art centrum Galerie 4“
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Art centrum Galerie 4“ 
d)	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena Galerie 
4 -  galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje
e)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Galerie 4 -  galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje

- pověřuje 
	Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 
a partnerských smluv
	Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Art centrum Galerie 4“


- jmenuje Mgr. Zbyňka Illka, ředitele Galerie 4 – galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje, vedoucím projektu „Art centrum Galerie 4“

Termín kontroly: březen 2011

Zodpovídá:  Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
hlasování
56. Projekt „Česko – bavorský geopark“ 
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 262/09/10

- schvaluje 
a)	podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR na akci „Česko – bavorský geopark“
b)	předfinancování projektu „Česko – bavorský geopark“ v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje, jeho Akčním plánem a s Rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2010 – 2014, a to ve výši 65 000 000,00 Kč, to je 100 % celkových uznatelných nákladů, a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je 
4 875 000,00 Kč
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Česko – bavorský geopark“
d)	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena příspěvková organizace Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje
e)  	znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku  z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu v rámci ROP NUTS II Severozápad, který bude uzavřen mezi Karlovarským krajem a Muzeem Sokolov, p.o. Karlovarského kraje 
f)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje 

- jmenuje Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje vedoucím projektu „Česko – bavorský geopark“

- pověřuje 
a) 	Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, podpisem žádostí 
o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 partnerských smluv
b)	Ing. Michaela Runda, ředitele Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, předložit žádost 
o dotaci do ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 na projekt „Česko-bavorský geopark“
 
Termín kontroly: březen 2011

Zodpovídá:  Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
	         	Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje

hlasování


57. Projekt „Prezentace Karlovarského kraje“ 
- schválení podání žádosti do ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
- schválení finančního krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 263/09/10

- schvaluje 
a)   předfinancování projektu „Prezentace Karlovarského kraje“ ve výši 11 790 000,00 Kč, to je 100% celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 7,5% celkových uznatelných nákladů, to je 884 250,00 Kč
b)  	podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy ROP NUTS II Severozápad, do Prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby 
a rozvoje produktů cestovního ruchu na akci „Prezentace Karlovarského kraje“
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Prezentace Karlovarského kraje“ 
	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu


- pověřuje 
a) 	PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 a partnerských smluv
b)	Ing. Martina Pospíšila Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu, předložením žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 
2007 – 2013 na projekt „Prezentace kulturního dědictví kraje“

- jmenuje Ing. Martina Pospíšila Ph.D., vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, vedoucím projektu „Prezentace Karlovarského kraje“

Termín kontroly: březen 2011

Zodpovídá:  Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování

58. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 264/09/10

- schvaluje 

1.  poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2010 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje, a to: 
  
Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
Návrh komise
Město Karlovy Vary
Karlovy Vary, Ave Marie, Odpolední cesta
Statické zajištění, očištění, oprava stříšky, nové nátěry, vyrovnání dlažby
50 000,00 Kč


       2.	zplnomocnění členky Rady Karlovarského kraje, Ing. Evy Valjentové, k podpisu smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2010

Termín kontroly: leden 2011

Zodpovídá: Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 
ruchu

hlasování

59. Projekt „Česko – bavorský geopark“ Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1600 v k. ú. Čistá u Rovné

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 265/09/10

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1600 o výměře 1524 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 76-84/2010 z původní pozemkové parcely č. 1600 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1600/3  v k. ú. Čistá u Rovné a obci Rovná, formou kupní smlouvy mezi společností U-farma spol. s r.o., se sídlem Zvonečková 200, 362 11 Jenišov, IČ 26 04 95 89 (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (jako kupující na straně druhé), za cenu 45.720,- Kč, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti U-farma spol. s r.o. do vlastnictví Karlovarského kraje

- pověřuje ředitele Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizací kroků k uzavření předmětné kupní smlouvy a podpisem této smlouvy

Termín kontroly: únor 2011

Zodpovídá:  Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
	          Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje

hlasování

60. Projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie 
pro příjem tísňového volání střediska Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, 
č. výzvy 11, prioritní osa 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik  
ZZSnížení energetickéhosskjhsdaoschválení podání žádosti + žadatele o finanční podporu
schválení celkových výdajů projektu
	schválení předfinancování projektu
	schválení spolufinancování projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 266/09/10

- projednalo informace o projektu: „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

- schvaluje, že žadatelem o dotaci pro projekt: „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ v rámci 11. výzvy Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik bude Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 21

- schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt: „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ v rámci 11. výzvy Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, PaedDr. Josefa Novotného podpisem žádosti o finanční podporu na projekt: „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ v rámci 11. výzvy Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

- schvaluje celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu: „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání střediska Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ ve výši  35.000.000,- Kč včetně DPH 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ v minimální výši 15 % způsobilých výdajů, tj. 5.250.000,- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ ve výši celkových nákladů 100 %, tj. 35.000.000,- Kč včetně DPH
z prostředků kraje 

- pověřuje vedoucího Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, Bc. Jožu Lokajíčka, 
aby ve spolupráci s členem Rady Karlovarského kraje, MUDr. Václavem Larvou zajistil veškeré činnosti 
a podklady související s přípravou a čerpáním finančních prostředků (včetně zpracování žádosti) o finanční podporu na projekt „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný v rámci 11. výzvy Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, a to tak, 
aby žádost o finanční podporu mohla být odevzdána dle termínů stanovených touto výzvou

- pověřuje vedoucí Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Věru Tomsovou, aby ve spolupráci s náměstkem hejtmana, Mgr. Martinem Havlem zajistila veškeré činnosti 
a podklady související s přípravou a realizací stavby „Sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, která bude financována z úvěrového rámce Karlovarského kraje

Termín kontroly: červen 2011

Zodpovídá:  Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat 
            Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování

61. Schválení dofinancování projektu příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let 
– „Zateplování budov Krajského dětského domova pro děti do 3 let“ v rámci Operačního programu Životního prostředí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo předmětný bod z programu jednání.


62. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 267/09/10

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni ve výši 728.650,- Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací kurzu celoživotního vzdělávání „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele Karlovarského kraje“ 

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

Termín kontroly: 9.12.2010

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování

63. Projekt „Více vědět a umět, lépe se uplatnit“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 268/09/10

- schvaluje zařazení projektového záměru „Více vědět a umět, lépe se uplatnit“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov v rámci výzvy pro předkládání grantových projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

Termín kontroly: 9.12.2010

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

hlasování

64. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 269/09/10

- schvaluje s účinností od 1. října 2010 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) spočívající ve zrušení Přílohy č. 2 ze dne 17. září 2009 a jejím nahrazením Přílohou č. 2 ze dne 16. září 2010  

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

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Střední zemědělská škola Dalovice
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

- vydává příslušné dodatky zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy, odboru sociálních věcí, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, odboru zdravotnictví, odboru dopravy a silničního hospodářství a odboru regionálního rozvoje krajského úřadu předložit příslušné dodatky ke zřizovacím listinám k podpisu hejtmanovi    

Termín kontroly: 9.12.2010

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování

65. Změna č. 18 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Bublava“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 270/09/10
 
- schvaluje změnu č. 18 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Bublava“

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

66. Změna č. 19 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Hroznětín - levý břeh řeky Bystřice“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 271/09/10

- schvaluje změnu č. 19 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje „Obec Hroznětín - levý břeh řeky Bystřice“

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

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 272/09/10

- schvaluje poskytnutí částky 2.898.779,- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

68. Založení akciové společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 273/09/10

- schvaluje založení obchodní společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., kde zakladateli budou Karlovarský kraj, Město Karlovy Vary, Město Ostrov, Město Sokolov, Město Nová Role, Město Chodov a Město Skalná

- schvaluje znění zakladatelské smlouvy a stanov společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. v předloženém znění

- schvaluje jmenovat do představenstva společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. pana Ing. Jaroslava Bradáče 

- schvaluje jmenovat do dozorčí rady společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. pana Mgr. Lubomíra Novotného

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a zakládajícími městy, jejímž předmětem bude spolupráce při nakládání s komunálním odpadem, a to v předloženém znění

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem zakladatelské smlouvy společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem 
a zakládajícími městy

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování

69. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2010 Obec Libá  -  Vodovod Libá 
– Hůrka, Sorkov, část SO2 – rekonstrukce přívodního řadu pitné vody v obci Libá, část Hůrka 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na kofinancování Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 274/09/10

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí v článku VII odstavec 1 - prodloužení  termínu předání závěrečného vyúčtování 
do 31.12.2010 pro Obec Libá na akci „Vodovod Libá – Hůrka, Sorkov, část SO 02 – rekonstrukce přívodního řadu pitné vody v obci Libá, část Hůrka“ 

Termín kontroly: leden 2011

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

hlasování

70. Logo - Regionální potravina Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 275/09/10

- souhlasí s užíváním značky „Regionální potravina“ s označením Karlovarského kraje Ministerstvem zemědělství ČR

- souhlasí se změnou podoby certifikátu značky „Regionální potravina“ 

Termín kontroly: 9.12.2010

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

hlasování



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

hlasování

72 a) Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu Pavilon akutní medicíny 
a centrálního vstupu“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 276/09/10

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o úvěru ve výši 500 mil. Kč mezi Karlovarským krajem 
a Komerční bankou a.s.

Termín kontroly: 9.12.2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování






