Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 17.2.2011
17.2.2011		Strana 1 (celkem 26)
                            K a r l o v a r s k ý    k r a j    
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21



USNESENÍ

z 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 17.2.2011 v době od 09:06 do 14:44 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 39 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………	Mgr. Petříková, p. Bolvari, JUDr. Pavel, 
Mgr. Volavková, MUDr. Kubín, Ing. Malý	 
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
D.	  Informace o zániku mandátu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 			ZK 01/02/11
  a složení slibu nového člena Zastupitelstva Karlovarského kraje
  
1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.2.2011		ZK 02/02/11
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 17.2.2011				ZK 03/02/11
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK 04/02/11
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK 05/02/11
5.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad				ZK 06/02/11
  6.	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh 		ZK 07/02/11
v roce 2011
7.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010				ZK 08/02/11
  8.	Rozpočtové změny										ZK 09/02/11
  9.	Žádost obce Trstěnice o poskytnutí neinvestiční dotace					ZK 10/02/11
10.	Informace o dotacích ve školství v roce 2010 – doplnění					ZK 11/02/11
11.	Informace o dotacích ve školství v roce 2011						ZK 12/02/11
12.	Žádost Domu dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, 350 02 Cheb, o prominutí 	ZK 13/02/11
odvodu za porušení rozpočtové kázně
13.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 		ZK 14/02/11
oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy
14.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 		ZK 15/02/11
oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů 
v rámci 3. kola výzvy

15.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 	ZK 16/02/11
podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském 
kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy
16.	Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obchodní 		ZK 17/02/11
společností Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. v rámci 
realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/01.0025
17.	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji – Pravidla		ZK 18/02/11
18.	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic 		ZK 19/02/11
Karlovarského kraje
19.	Program obnovy venkova 2010 – žádost obce Staré Sedlo					ZK 20/02/11
20.	Program obnovy venkova 2011 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4		ZK 21/02/11
21.	Projekt „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna 		ZK 22/02/11
oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ 
v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla
22.	Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy		ZK 23/02/11 
Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 
- Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
23.	Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna 			ZK 24/02/11
vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková 
organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního 
tepla
24.	Příspěvek Oáze klidu o.p.s.									ZK 25/02/11
25.	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2011			ZK 26/02/11
26.	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely č. 330/8, 		ZK 27/02/11
č. 330/9 a č. 330/10 v k. ú. Všeborovice
27.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 16 na pozemku 		ZK 28/02/11
p.č.st. 239/2 v k. ú. Toužim
28.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 		ZK 29/02/11
pozemkových parcel č. 911/4, č. 914/1 a č. 914/4 v k. ú. Hroznětín - Sedlecký 
kaolin a.s.
29.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 			ZK 30/02/11
pozemkové parcely č. 754/9 v k. ú. Hroznětín – KSB spol. s r.o.
30.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 			ZK 31/02/11
	pozemkové parcely č. 453/32 v k. ú. Obilná – ŘSD ČR	
31.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část			ZK 32/02/11 
	stavby silnice č. I/6 včetně součástí, příslušenství a pozemků v k. ú. 
	Dobroše – ŘSD ČR
32.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část 			ZK 33/02/11
	stavby silnice č. I/6 včetně součástí a příslušenství, mostů a pozemků v k. ú. 
	Kamenný Dvůr, Zlatá u Kynšperka nad Ohří, Arnoltov a Rudolec u Březové 
	– ŘSD ČR
33.	Záměr bezúplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje 		ZK 34/02/11
	– budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 255, vč. pozemku st.p.č. 255, vše 
	v k. ú. Boží Dar
34.	Úplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Dvory a Tašovice do vlastnictví 			ZK 35/02/11
	Karlovarského kraje v souvislosti s výstavbou Vědeckotechnického parku
35.		Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - bytových jednotek 	ZK 36/02/11
	č. 645/2 a č. 645/3 v budově č. p. 645 v k. ú. a obci Horní Slavkov
36.	Zrušení usnesení č. ZK 156/06/04 ze dne 24.06.2004 – Záměr majetkoprávního 		ZK 37/02/11
	vypořádání stavby: „Rekonstrukce mostu ev. č. 220 9-2 přes Bílý potok 
	v Nových Hamrech“


37.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 38/02/11
	Obce Nové Hamry a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Nové 
	Hamry do majetku Karlovarského kraje
38.	Změna části usnesení č. ZK 319/12/10 ze dne 09.12.2010 – Úplatné nabytí 		ZK 39/02/11
	nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 1492/16 
	v k. ú. Sokolov
39.	Schválení předkupní práva k nemovitostem pro společnosti T.G., a.s. 			ZK 40/02/11
	a DEVELOPMENT WEST s.r.o.
40.	Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění 		ZK 41/02/11
	výkonu regionálních funkcí knihoven v Sokolově a Chebu
41.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury			ZK 42/02/11
42.	Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského  		ZK 43/02/11  
	kraje ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
43.	Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK 44/02/11
	na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011
44.	Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice 	ZK 45/02/11
	Karlovy Vary“:
1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 
projektu  
2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu  
45.	Petice za zachování Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Nejdku	ZK 46/02/11
46.	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 		ZK 47/02/11
za školní rok 2009/2010
47. 	Změna usnesení č. ZK 338/12/10 ze dne 9. prosince 2010 - Změny zřizovacích 		ZK 48/02/11
listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem	
48. 	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011	ZK 49/02/11
49.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2011			ZK 50/02/11
50.	Změna č. 22 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje u obce 		ZK 51/02/11
	Těšovice
51.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.					bez usnesení
52.	Informace od Mgr. Jany Suché, poslankyně Parlamentu České republiky, 		bez usnesení
	na téma dostavby silnice R6
53a)	Žádost Základní školy a mateřské školy Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková 		ZK 52/02/11
	organizace, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
53b)	Informace o průběhu akce Lékařského odborového klubu „Děkujeme, odcházíme“ 	ZK 53/02/11
	v Karlovarském kraji	











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




A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Tomáše Svobodu
- Ing. Václava Živného
- JUDr. Václava Sloupa

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jana Horníka 
- Josefa Janáta 

hlasování


C) Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod č. 53 a) 	Žádost Základní školy a mateřské školy Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

bod č. 53 b)	Informace o průběhu akce Lékařského odborového klubu „Děkujeme, odcházíme“ v Karlovarském kraji


hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 01/02/11

- bere na vědomí 
1. zánik mandátu na základě odstoupení z funkce člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 
Mgr. Radka Nováka v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, dnem 18.1.2011
2.	že dalším příslušným náhradníkem z kandidátní listiny České strany sociálně demokratické, 
je pan Václav Veselý
3. že hejtman Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., 
ve znění pozdějších změn a doplňků, předal dne 19.1.2011 po uprázdnění mandátu osvědčení panu Václavu Veselému o tom, že se stal členem zastupitelstva a kterým dnem se jím stal
4. 	složení slibu pana Václava Veselého na Zastupitelstvu Karlovarského kraje dne 17.2.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.2.2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 02/02/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 17.2.2011

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 17.2.2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 03/02/11

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje a jednání:
 			43. jednání dne 25.11.2010 
			44. jednání dne 2.12.2010
			45. jednání dne 8.12.2010 (mimo řádný termín)
			46. jednání dne 10.12.2010 (mimo řádný termín)
			47. jednání dne 16.12.2010
			48. jednání dne 20.12.2010 (mimo řádný termín)
			49. jednání dne 23.12.2010 (mimo řádný termín)
			  1. jednání dne 3.1.2011 
			  2. jednání dne 10.1.2011 (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 04/02/11

- 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 05/02/11

- 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 06/02/11

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

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

hlasování

6. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh v roce 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 07/02/11  

- souhlasí a schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu „Záchranný kruh“ ve výši 400.000,-- Kč

Termín kontroly: 15.9.2011

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, pověřený k zastupování vedoucího odboru bezpečnosti a krizového  
 řízení 

hlasování

7. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 08/02/11

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2010 až 474/2010

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

8. Rozpočtové změny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 09/02/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 419/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.123.274,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje, a to Základní školu Lipová 128 
ve výši 210.780,-- Kč, Základní školu Hranice, Husova 414 ve výši 574.019,40 Kč, Základní školu Chodov, Husova 788 ve výši 1.147.357,80 Kč a Základní školu Cheb, Malé náměstí 3 ve výši 
1.191.117,-- Kč

Rozpočtovou změnu č. 422/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 708.739,80 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro školu zřizovanou městem Sokolov Základní školu Sokolov, Sokolovská 1507.

Rozpočtovou změnu č. 466/2010
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.858.633,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje, a to Základní školu a mateřskou školu Oloví ve výši 553.851,-- Kč, Základní školu Rotava ve výši 845.348,40 Kč, Základní školu 
a mateřskou školu Horní Blatná ve výši 235.840,20 Kč a Základní školu a Mateřskou školu Stará Voda 
ve výši 223.593,60 Kč.

Termín kontroly: 21.4.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování

9. Žádost obce Trstěnice o poskytnutí neinvestiční dotace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 10/02/11

- souhlasí s neposkytnutím neinvestiční dotace obci Trstěnice ve výši 195.900,-- Kč 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
   
hlasování

10. Informace o dotacích ve školství v roce 2010 - doplnění

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 11/02/11

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

11. Informace o dotacích ve školství v roce 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 12/02/11

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za leden 2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
 
hlasování




12. Žádost Domu dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, 350 02 Cheb, o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 13/02/11

- schvaluje prominutí povinnosti odvodu Domu dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, 350 02 Cheb, 
ve výši 4.476,-- Kč a to za porušení rozpočtové kázně 

- pověřuje Mgr. Martina Havla informovat Krajský úřad Karlovarského kraje o rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje ve věci

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního

hlasování

13. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 
1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 14/02/11

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty ve 3. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
dle návrhu

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

hlasování

14. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 15/02/11

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty ve 3. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle návrhu

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

hlasování

15. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 16/02/11

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory oblast podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty ve 3. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, 
které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost dle návrhu

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

hlasování

16. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obchodní společností Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/01.0025

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 17/02/11

- bere na vědomí
- informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200.250,60 Kč 
dle Platebního výměru č. 4/2010, č. j.: 1141/LP/10-2 ze dne 11.11.2010
- informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 272.950,-- Kč dle Platebního výměru č. 5/2010, č. j.: 1142/LP/10 ze dne 11.11.2010
- informaci o vzniku povinnosti odvodu ve výši 1.032.449,-- Kč z titulu porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- pokyn Evropské komise COCOF/07/0037/03-CS – doporučený pro rozhodování o prominutí nebo částečném prominutí odvodu a penále v případě nesrovnalosti související s porušením postupů pro zadávání zakázek z finanční podpory Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

- schvaluje 
- prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 200.250,60 Kč a to ve výši 100% z této částky 
- prominutí povinnosti zaplatit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 
ve výši 81.662,-- Kč a to ve výši 100% z této částky
- neprominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 272.950,-- Kč 
- prominutí povinnosti zaplatit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 
ve výši 82.996,-- Kč a to ve výši 100% z této částky 
- prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně z částky 1.032.449,-- Kč a to 
ve výši 75% z této částky
- prominutí povinnosti zaplatit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 
ve výši 324.188,99 Kč a to ve výši 100% z této částky dle návrhu 

Termín kontroly: 21.4.2011

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat

hlasování

17. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - Pravidla

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 18/02/11

- schvaluje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
– odboru regionálního rozvoje na dotační program „Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji“ dle návrhu

Termín kontroly: 21.4.2011

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

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 19/02/11

- schvaluje Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov vložit schválený Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje do příslušných rejstříků

Termín kontroly: 16.6.2011

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

hlasování

19. Program obnovy venkova 2010 – žádost obce Staré Sedlo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 20/02/11

- schvaluje neprodloužení termínu pro dokončení akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Staré Sedlo v rámci Programu obnovy venkova na realizaci akce „Výstavba komunikace ul. Krátká“ a odstoupení 
od smlouvy ev. č. D 808/2010

Termín kontroly: 21.4.2011

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

hlasování

20. Program obnovy venkova 2011 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 21/02/11

- schvaluje předložený návrh přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2011 dotační titul 4 dle přílohy č. 1

Termín kontroly: 16.6.2011

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

hlasování

21. Projekt „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 22/02/11

- jmenuje Mgr. Hanu Marešovou, ředitelku Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

- schvaluje závazek Karlovarského kraje, poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 670.000,-- Kč

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla mezi Karlovarským krajem a Domovem pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

- schvaluje, že žadatelem o dotaci pro projekt „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla bude příspěvková organizace Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla v rámci příslušné výzvy

- schvaluje celkové výdaje projektu „Zateplení obvodového pláště a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla ve výši 9.180.000,-- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

- schvaluje závazek Karlovarského kraje, zajistit spolufinancování projektu „Zateplení obvodového pláště 
a střechy budovy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla po celou dobu jeho realizace ve výše 10 % uznatelných výdajů, tj. 918.000,-- Kč včetně DPH a výdajů neuznatelných

Termín kontroly: 16.6.2011

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

22. Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 23/02/11

- jmenuje Ing. Lenku Wolhrabovou, ředitelku Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Zateplení obvodového pláště budovy 
a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje, poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 310.000,-- Kč

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla mezi Karlovarským krajem a Domovem 
pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- schvaluje, že žadatelem o dotaci pro projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace“, v rámci příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla bude příspěvková organizace Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla v rámci příslušné výzvy

- schvaluje  celkové výdaje projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 5.000.000,-- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

- schvaluje závazek Karlovarského kraje, zajistit spolufinancování projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla po celou dobu jeho realizace ve výši 10 % uznatelných výdajů, 
tj. 500.000,-- Kč včetně DPH a výdajů neuznatelných

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování

23. Projekt „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 24/02/11

- 	jmenuje Ing. Libora Syrovátku, ředitele Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla

- schvaluje závazek Karlovarského kraje, poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 333.000,-- Kč

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla mezi Karlovarským krajem 
a Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace

- schvaluje, že žadatelem o dotaci pro projekt „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla bude příspěvková organizace Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla v rámci příslušné výzvy

- schvaluje celkové výdaje projektu „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 2.868.500,-- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

- schvaluje závazek Karlovarského kraje, zajistit spolufinancování projektu „Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla po celou dobu jeho realizace ve výši 10 % uznatelných výdajů, 
tj. 286.850,-- Kč včetně DPH a výdajů neuznatelných (výši není možno před podáním žádosti odhadnout)

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování

24. Příspěvek Oáze klidu o.p.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 25/02/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku Oáze klidu o.p.s. na zajištění sociální služby domova se zvláštním režimem ve výši 210.000,-- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat smlouvu o poskytnutí příspěvku Oáze klidu o.p.s. na zajištění služby domov se zvláštním režimem ve výši 210.000,-- Kč

Termín kontroly: 21.4.2011

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

hlasování

25. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 26/02/11

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

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování

26. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavební parcely č. 330/8, č. 330/9 a č. 330/10 v k. ú. Všeborovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 27/02/11

- schvaluje prodej stavebních parcel č. 330/8 o výměře 192 m2, č. 330/9 o výměře 144 m2 a č. 330/10 
o výměře 32 m2, v k. ú. Všeborovice a obci Dalovice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako prodávající na straně jedné) a společností BENZINA, s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, 
PSČ 140 00, IČ 60193328, zastoupenou Ing. Martinem Durčákem, jednatelem společnosti a Ing. Janem Mikulcem, CSc., jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.239,26 Kč/m2, 
tj. 456.050,-- Kč + 2.000,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 458.050,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti BENZINA, 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: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku

hlasování

27. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt č.p. 16 na pozemku p.č.st. 239/2 v k. ú. Toužim

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 28/02/11

- schvaluje prodej objektu č.p. 16 na pozemku p.č. st. 239/2, pozemku p.č. st. 239/2 o výměře 
760 m2, včetně garáže, vedlejších staveb a venkovních úprav, vše v k. ú. Toužim, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Jiřím Horníkem bytem Plzeňská 16, 
364 20 Toužim (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 800.000,-- Kč + 3.700,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, 
tj. celkem 804.200,-- Kč a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Jiřího Horníka

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

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku

hlasování

28. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 911/4, č. 914/1 a č. 914/4 v k. ú. Hroznětín - Sedlecký kaolin a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 29/02/11

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 911/4 o výměře cca 2191 m2, části pozemkové parcely č. 914/1 o výměře cca 4042 m2 a části pozemkové parcely č. 914/4 o výměře 2996 m2, vše  v k. ú. 
a obci Hroznětín, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi společností Sedlecký kaolin a.s., se sídlem Božičany č.p. 167, PSČ 362 26 Božičany, IČ 63509911 (jako budoucí dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z majetku společnosti Sedlecký kaolin a.s. do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu

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

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku




29. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 754/9 v k. ú. Hroznětín – KSB spol. s r.o.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 30/02/11

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 754/9 o výměře cca 76 m2  v k. ú. a obci Hroznětín, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi společností KSB spol. s r.o., se sídlem Božičany č.p. 167, PSČ 362 26 Božičany, IČ 45350124 (jako budoucí dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětnou nemovitost z majetku společnosti KSB spol. s r.o., 
do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu

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

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


30. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 453/32 v k. ú. Obilná – ŘSD ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 31/02/11

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 453/32 o výměře 3846 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 148-006/09 z původní pozemkové parcely č. 453/32 a označena původním parcelním číslem jako pozemková parcela č. 453/32 v k. ú. Obilná a obci Odrava formou darovací smlouvy, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


31. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/6 včetně součástí, příslušenství a pozemků v k. ú. Dobroše – ŘSD ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 32/02/11

- schvaluje bezúplatné nabytí části stavby silnice č. I/6 v km cca 145,349 – 145,951 v délce 0,602 km včetně součástí a příslušenství silnice a pozemkových parcel č. 335/6 o výměře cca 9995 m2, č. 335/7 o výměře 
cca 20 m2, č. 335/9 o výměře cca 91 m2, č. 335/10 o výměře cca 4350 m2 a č. 335/11 o výměře 2028 m2, 
vše v k. ú. Dobroše formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí včetně stavby silnice č. I/6 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390 (jako budoucí dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti včetně stavby silnice č. I/6 z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu

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

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


32. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice č. I/6 včetně součástí a příslušenství, mostů a pozemků v k. ú. Kamenný Dvůr, Zlatá u Kynšperka nad Ohří, Arnoltov a Rudolec u Březové – ŘSD ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 33/02/11

- schvaluje bezúplatné nabytí části stavby silnice č. I/6 v km 138,324 – 139,937 a v km 141,804 – 145,349 v délce 5,158 km včetně součástí a příslušenství silnice, mostů ev. č. 6-068 a 6-070 a pozemkových parcel č. 3 o výměře cca 61467 m2 v k. ú. Kamenný Dvůr, č. 261 o výměře cca 20845 m2 v k. ú. Zlatá u Kynšperka nad Ohří, č. 613/1 o výměře cca 14553 m2 v k. ú. Arnoltov a č. 989/1 o výměře cca 15350 m2 v k. ú. Rudolec u Březové formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí včetně stavby silnice č. I/6 mezi Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390 (jako budoucí dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti včetně stavby silnice č. I/6 z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu

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

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku

hlasování

33. Záměr bezúplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova bez čp/če 
na pozemku st.p.č. 255, vč. pozemku st.p.č. 255, vše v k. ú. Boží Dar

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 34/02/11

- schvaluje záměr bezúplatného nabytí následujících nemovitostí z majetku České republiky – Generálního ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle, IČ 71214011:
- budovy bez čp/če, technická vybavenost, na pozemku st.p.č. 255
- pozemku st.p.č. 255 o výměře 446 m2
vše v k. ú. Boží Dar

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 35/02/11

- schvaluje úplatné nabytí následujících nemovitostí:
-	části pozemku p.č. 522/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 774-081/2010 z původního pozemku p.č. 522/1 a označena jako jeho díl „a“ o výměře 7567 m2 
- 	části pozemku p.č. 523/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 523/2 a označena jako jeho díl „b“  o výměře 5559 m2
-	části pozemku p.č. 525/132, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 525/132 a označena jako jeho  díl „c“ o výměře 272 m2
-	části pozemku p.č. 524, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.č. 524 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 524/2 o výměře 
482 m2
- 	pozemku p.č. 522/2 o výměře 387 m2
- 	pozemku p.č. 522/5 o výměře 3 m2
- 	pozemku p.č. 522/3 o výměře 4058 m2
- 	pozemku p.č. 522/6 o výměře 52 m2
- 	pozemku p.č. 522/8 o výměře 5 m2
vše v k. ú. Dvory

-	části pozemku p.č. 449, která byla oddělena geometrickým plánem č. 805-081/2010 z původního pozemku p.č. 449 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 449/2 o výměře 
372 m2
vše v k. ú. Tašovice

formou kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, mezi Městem Karlovy Vary (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným 
(jako kupující na straně druhé), za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.750.000,-- Kč

Kupující mimo kupní ceny uhradí veškeré náklady spojené s přípravou a prodejem nemovitostí včetně částky ve výši daně z převodu nemovitostí.

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku
  
hlasování

35. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - bytových jednotek č. 645/2 
a č. 645/3 v budově č. p. 645 v k. ú. a obci Horní Slavkov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 36/02/11

- schvaluje úplatné nabytí následujících nemovitostí:
- 	bytové jednotky č. 645/2 byt, v budově č.p. 645 na pozemku st.p.č. 908, st.p.č. 3111/1, st.p.č. 3111/2 a st.p.č. 3111/3 s podílem ve výši 6321/92342 na společných částech domu č.p. 645 
a pozemku st.p.č. 908, st.p.č. 3111/1, st.p.č. 3111/2 a st.p.č. 3111/3
-	bytové jednotky č. 645/3 byt, v budově č.p. 645 na pozemku st.p.č. 908, st.p.č. 3111/1, st.p.č. 3111/2 a st.p.č. 3111/3 s podílem ve výši 6476/92342 na společných částech domu č.p. 645 
a pozemku st.p.č. 908, st.p.č. 3111/1, st.p.č. 3111/2 a st.p.č. 3111/3
vše v k. ú. a obci Horní Slavkov
formou kupní smlouvy, mezi společností ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., se sídlem Svatava 
č.p. 255, okres Sokolov, IČ 18248675 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov, příspěvkovou organizací, se sídlem Dlouhá 22, 
357 31  Horní Slavkov, IČ 49767267 (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.400.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku společností ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Dětského domova Horní Slavkov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Mgr. Vidor Mandelík, ředitel Dětského domova Horní Slavkov, příspěvkové organizace

hlasování

36. Zrušení usnesení č. ZK 156/06/04 ze dne 24.06.2004 – Záměr majetkoprávního vypořádání stavby: „Rekonstrukce mostu ev. č. 220 9-2 přes Bílý potok v Nových Hamrech“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 37/02/11

- zrušuje usnesení  č. ZK 156/06/04 ze dne 24.06.2004 ve znění: 

- schvaluje záměr úplatného nabytí částí pozemkových parcel č. 457/1, č. 1658/2 a č. 1658/5 
o celkové výměře cca 113 m2 vše v k. ú. a obci Nové Hamry, formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy a smlouvy o vstupu na pozemky a jejich použití pro přípravu a realizaci rekonstrukce mostu ev. č. 220 9-2 přes Bílý potok v Nových Hamrech mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako oprávněný na straně jedné) 
a Obcí Nové Hamry (jako zavázaný na straně druhé) s tím, že předmětem smlouvy bude mj. závazek k odkoupení předmětných částí pozemků (zastavěných stavbou – rekonstrukcí mostu a přilehlé komunikace č. III/2209) za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným v souladu s prováděcí vyhláškou 
č. 540/2002 Sb., k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- schvaluje záměr úplatného nabytí části pozemkové parcely č. 2188/14 o výměře cca 68 m2 pro k. ú. 
a obec Nové Hamry, formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy 
a smlouvy o vstupu na pozemky a jejich použití pro přípravu a realizaci rekonstrukce mostu ev. č. 220 9-2 přes Bílý potok v Nových Hamrech mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako oprávněný na straně jedné) a ČR – Lesy České republiky, s.p. (jako zavázaný na straně druhé) s tím, že předmětem smlouvy bude mj. závazek k odkoupení předmětných částí pozemků (zastavěných stavbou – rekonstrukcí mostu a přilehlé komunikace č. III/2209) za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným v souladu s prováděcí vyhláškou č. 540/2002 Sb., k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- schvaluje záměr úplatného nabytí části pozemkové parcely st. č. 45 o výměře cca 40 m2 pro k. ú. 
a obec Nové Hamry, formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy 
a smlouvy o vstupu na pozemky a jejich použití pro přípravu a realizaci rekonstrukce mostu ev.č. 220 9-2 přes Bílý potok v Nových Hamrech mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako oprávněný na straně jedné) a panem Janem Herškovičem (jako zavázaný 
na straně druhé), s tím, že předmětem smlouvy bude mj. závazek k odkoupení předmětných částí pozemků (zastavěných stavbou – rekonstrukcí mostu a přilehlé komunikace č. III/2209) za cenu stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným v souladu s prováděcí vyhláškou č. 540/2002 Sb., k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření  
předmětných smluv o uzavření budoucích kupních smluv a budoucích nájemních smluv a smluv 
o vstupu na pozemky a jejich použití pro přípravu a realizaci rekonstrukce mostu

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku

hlasování

37. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Obce Nové Hamry 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Obce Nové Hamry do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 38/02/11

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 2004/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 792-34/2010 z původní pozemkové parcely č. 2004/1 a označena novým parcelním číslem 
jako pozemková parcela č. 2004/5 o výměře 26 m2 a částí pozemkové parcely č. 2116, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 2116 a označeny jako její díl „m“ o výměře 33 m2 a díl „c“ o výměře 28 m2, vše v k. ú. a obci Nové Hamry formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Nové Hamry, se sídlem Nové Hamry 274, 362 24 Nové Hamry, IČ 00479080, zastoupenou starostou obce Františkem Kubišem (jako obdarovaný na straně druhé), 
a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Nové Hamry

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 457/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 792-34/2010 z původní pozemkové parcely č. 457/1 a označena jako její díl „h“ o výměře 46 m2 a části pozemkové parcely č. 1658/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 1658/2 a označena jako její díl „f“ o výměře 9 m2, vše v k. ú. a obci Nové Hamry formou darovací smlouvy mezi Obcí Nové Hamry, se sídlem Nové Hamry 274, 362 24 Nové Hamry, IČ 00479080, zastoupenou starostou obce Františkem Kubišem (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 Obce Nové Hamry 
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: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku
 
hlasování

38. Změna části usnesení č. ZK 319/12/10 ze dne 09.12.2010 – Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 1492/16 v k. ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 39/02/11

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. ZK 319/12/10 ze dne 09.12.2010 ve znění:

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.č. 1492/16 o výměře cca 232 m2  v k. ú. Sokolov, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku p.č. 1492/16, která bude skutečně zastavěná stavbou přístavby o předpokládané ploše 232 m2

Zbývající část usnesení č. ZK 319/12/10 ze dne 09.12.2010 se nemění

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.č. 1492/16 o výměře cca 336 m2 v k. ú. Sokolov, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku p.č. 1492/16, která bude skutečně zastavěná stavbou přístavby o předpokládané ploše 336 m2, (plocha pro přístavbu o zastavěné ploše cca 232 m2, plocha pro vybudování parkoviště cca 63 m2, chodníky 
a zpevněné plochy cca 41 m2)

Termín kontroly: 21.4.2011

Zodpovídá: Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK“ 
v Sokolově, příspěvkové organizace

  hlasování

39. Schválení předkupní práva k nemovitostem pro společnosti T.G., a.s. a DEVELOPMENT WEST s.r.o.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 40/02/11

- schvaluje zřízení předkupního práva k pozemkům st. p. č. 4758 o výměře 1434 m2, st. p. č. 4759 o výměře 1180 m2, par.č. 3250/53 o výměře 1187 m2, par. č. 3250/54 o výměře 980 m2, par. č. 3250/55 o výměře 
205 m2, k budovám č.p. 2721 a č.p. 2722, kteréžto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 6762 pro katastrální území Aš, pro společnost DEVELOPMENT WEST, s.r.o., IČ 27130347, K Cihelnám 699, 326 00 Plzeň, zastoupenou Ing. Davidem Graubnerem, jednatelem

- schvaluje zřízení předkupního práva pozemkům st. p. č. 363 o výměře 1089 m2, st. p. č. 364 o výměře 
112 m2, st. p. č. 365 o výměře 84 m2, st. p. č. 366 o výměře 55 m2, st. p. č. 367 o výměře 36 m2, 
par. č. 2430/2 o výměře 10731 m2, par. č. 2430/5 o výměře 4195 m2, par. č. 2430/6 o výměře 2120 m2, 
par. č. 2430/7 o výměře 4691 m2, par. č. 2430/28 o výměře 287 m2, k budovám č. p. 2, budova bez čp/če 
- jiná stavba na pozemku st. p. č. 364, budova bez čp/če – garáž na pozemku st. p. č. 365, budova bez čp/če 
– technická vybavenost na st. p. č. 366, budova bez čp/če – jiná stavba na pozemku st. p. č. 367, kteréžto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 1549 pro katastrální území Hraničná, pro společnost T.G., a.s., 
IČ 45349088, Jiráskovo náměstí 816/4, 326 00 Plzeň, zastoupenou MUDr. Pavlem Trůkou, předsedou představenstva

Termín kontroly: 16.6.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku
  
hlasování

40. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Sokolově a Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 41/02/11

- souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Sokolov a Cheb v celkové výši 1.856.000,-- Kč

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

41. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 42/02/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011 uvedených dle návrhu

Termín kontroly: 15.9.2011  

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

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 43/02/11

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 460.000,-- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 460.000,-- Kč a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s., ve výši 460.000,-- Kč

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

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 15.9.2011  

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

43. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 44/02/11

- schvaluje 
	výjimky (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu  Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, pro žádosti, které nebyly doloženy povinnou přílohou stanovenou v čl. II odst. 3 písm. g), a to v tom smyslu, že dané žádosti byly přijaty 
a hodnoceny s tím, že chybějící příloha – závazné stanovisko orgánu státní památkové péče byla doložena do 30.1.2011:

  
Název žadatele
Název objektu
Název projektu

Lucie Klempířová
Chlum čp. 1
Statické a provozní zajištění budovy
Závazné stanovisko bylo dodáno KÚKK dne 18.1.2011
Město Žlutice
Žlutice, kamenná socha u Vladořic
Celková obnova restaurováním
Závazné stanovisko bylo dodáno KÚKK dne 20.1.2011
Klášter premonstrátů Teplá
Mnichov, kostel sv. Petra a Pavla
Oprava střechy, výměna střešní krytiny a klempířských prvků
Závazné stanovisko bylo dodáno  KÚKK dne 17.1.2011

	výjimky (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu  Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, pro žádosti, které nebyly doručeny na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu pro podávání žádostí, uvedeném v čl. III odst. 1 Pravidel, a to v tom smyslu, že dané žádosti byly přijaty a hodnoceny:


Název žadatele
Název objektu
Název projektu
Město  Bochov
Sovolusky, kaple svatého Jakuba
Výměna střešní krytiny
Společenství vlastníků domu č.p. 359 a č.p. 1024 v Karlových Varech
Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha č.p. 359 a č.p. 1024
Výměna oken v předním traktu do ulice (na nábřeží)

Termín kontroly: 21.4.2011	

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

hlasování

44. Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“:
1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  
2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 45/02/11

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. ve výši 50.196.750,-- Kč
   
- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. ve výši 8.858.250,-- Kč

Termín kontroly: 8.12.2011

Zodpovídá: MUDr. Václav Larva, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování

45. Petice za zachování Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Nejdku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 46/02/11

- schvaluje odpověď na Petici za zachování Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Nejdku

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

Termín kontroly: 21.4.2011

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

hlasování

46. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2009/2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 47/02/11

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2009/2010

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2009/2010 způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a zaslat ji Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Termín kontroly: 21.4.2011 

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

hlasování

47. Změna usnesení č. ZK 338/12/10 ze dne 9. prosince 2010 - Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 48/02/11

- mění část svého usnesení č. ZK 338/12/10 ze dne 9. prosince 2010, kterým schválilo s účinností od 1. ledna 2011 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice spočívající 
ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, včetně vydání dodatku, v tom smyslu, že mění schválené vymezení majetku dle návrhu a datum účinnosti z 1. ledna 2011 
na 1. března 2011

Ostatní části usnesení se nemění.

Termín kontroly: 21.4.2011

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

hlasování

48. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 49/02/11

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011 v celkové výši 4.748.000,-- Kč dle přílohy, a to na základě splnění předpokladů dle čl. I odst. 4 Pravidel 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže – odbor školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž aktivitou, na které má Karlovarský kraj zájem, se rozumí zejména skutečnost, že sídlo žadatele v celém roce poskytnutí příspěvku bude 
na území Karlovarského kraje 

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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

49. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 50/02/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže na rok 2011 v celkové výši 
180.000,-- Kč dle přílohy 

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

Termín kontroly: 16.6.2011

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

hlasování

50. Změna č. 22 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje u obce Těšovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 51/02/11

- schvaluje změnu č. 22 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje u obce Těšovice

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

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.


52. Informace od Mgr. Jany Suché, poslankyně Parlamentu České republiky, na téma dostavby silnice R6

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.


53 a) Žádost Základní školy a mateřské školy Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace, 
o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 52/02/11

- schvaluje prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 272.589,-- Kč Základní školy a mateřské školy Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace, a to ve výši 100 % z této částky

- schvaluje prominutí povinnosti zaplatit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

- pověřuje Mgr. Martina Havla informovat Krajský úřad Karlovarského kraje o rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje ve věci

Termín kontroly: 21.4.2011

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního

hlasování

53 b) Informace o průběhu akce Lékařského odborového klubu „Děkujeme, odcházíme“ v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 53/02/11

- bere na vědomí informaci o průběhu akce Lékařského odborového klubu „Děkujeme, odcházíme“ v Karlovarském kraji

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje, PaedDr. Josefu Novotnému, aby nadále řešil nastalou situaci způsobenou akcí Lékařského odborového klubu „Děkujeme, odcházíme“ v Karlovarském kraji

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje, PaedDr. Josefu Novotnému, aby nadále prosazoval obnovu ředitelství krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v Karlovarském kraji

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

hlasování



