Usnesení ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 16.6. a 1.7.2011
1.7.2011		Strana 1 (celkem 40)
                            K a r l o v a r s k ý    k r a j    
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21



USNESENÍ

ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 16.6.2011 (09:03 - 16:40 hodin), 1.7.2011 (14:02 – 14:27 hodin) 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



16. června 2011
Přítomno:    		……………………………  	 35  členů zastupitelstva
Omluveni:              ……………………………	MUDr. Larva, Mgr. Petříková, Ing. Svoboda, 
JUDr. Sloup, MUDr. Baloun, Ing. Hora, pí Křížová 
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	           vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Martina Koudelná

1. července 2011
Přítomno:    		……………………………  	 33  členů zastupitelstva
Omluveni:              ……………………………	Ing. Bureš, Ing. Keřka, p. Bolvari, JUDr. Pavel, Ing. Zborník Ing. Valjentová, Mgr. B. Havel,  
Ing. Kotek, MUDr. Kubín, p. Stach
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
	Informace o zániku mandátu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 			ZK  127/06/11
a nastoupení náhradníka

D1	Složení slibu nového člena Zastupitelstva Karlovarského kraje				ZK 128/06/11

	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.6.2011		ZK  129/06/11
	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 14.3.2011 do 23.5.2011	ZK  130/06/11
	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  131/06/11
	Zpráva výboru pro regionální rozvoj							ZK  132/06/11

Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 					ZK  133/06/11
Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci						ZK  134/06/11
Zpráva finančního výboru 									ZK  135/06/11
Zpráva výboru pro národnostní menšiny 							ZK  136/06/11
Zpráva kontrolního výboru									ZK  137/06/11
	Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje			ZK  138/06/11
11.	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad			ZK  139/06/11
12.	Zapojení Karlovarského kraje do Evropského seskupení pro územní spolupráci	bez usnesení
13.	Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje 		ZK  140/06/11
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 
pro rok 2011
14. 	Rozpočtové změny										ZK  141/06/11
15.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2010						ZK  142/06/11
16.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2011				ZK  143/06/11
17.	Informace o dotacích ve školství od 1.1.2011 do 15.5.2011				ZK  144/06/11
18.	Dodatečné příspěvky cizím subjektům na rok 2011 z rozpočtu Karlovarského kraje	ZK  145/06/11
19.	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 		ZK  146/06/11
oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“
– schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
20.	Schválení změny žádosti Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na 		ZK  147/06/11
„Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ 
vč. navrhovaných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
Zohlednění celkových výdajů projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území 
Karlovarského kraje.
Schválení úpravy rozpočtu žádosti o dotaci.
Schválení nové výše předfinancování projektu
21. 	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			ZK  148/06/11
na spolufinancování	nezpůsobilých výdajů realizační fáze projektu „Centrum 
technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ č. CZ.109/1.3.00/10.00163 v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
22. 	Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Moderní 		ZK  149/06/11
střední školy - moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ 
příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov
23. 	Zajištění financování projektu: „Rozšíření odbavovací plochy na letišti 			ZK  150/06/11
Karlovy Vary – 1. etapa“ – smlouva o ručení
24.	Projekt: „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“			bez usnesení 
25.	Program obnovy venkova – změna v realizované akci					ZK  151/06/11
26.	Závěrečná zpráva vnější evaluace Program rozvoje Karlovarského kraje 		ZK  152/06/11
2007 - 2013
27.	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2011		ZK  153/06/11
28.	Soutěž Vesnice roku 2011 – krajské kolo							ZK  154/06/11
29.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb		ZK  155/06/11 
na přípravu projektu „Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa“
30.	Rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského programu prevence 		ZK  156/06/11
kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 – II. kolo
31.	Realizace projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním 			ZK  157/06/11
onemocněním na území Karlovarského kraje
32.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky 		ZK  158/06/11
p.č. 418/2 v k. ú. Týn u Lomnice a p.p.č. 2279/3 v k. ú. Boučí
33.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek		ZK  159/06/11
p.p.č. 810/5 v k. ú. Skalná
34.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 		ZK  160/06/11
p.p.č. 796/6 v k. ú. Skalná
35.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 		ZK  161/06/11
p.p.č. 2250 v k. ú. Skalná
36.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky		ZK  162/06/11
p.p.č. 1492/8 a č. 1492/9 v k. ú. Skalná a p.p.č. 700/7 a č. 700/8 v k. ú. Hrzín 
u Nového Kostela
37.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky 		ZK  163/06/11
p.p.č. 595/2 a p.p.č. 595/3 v k. ú. Pstruží u Merklína
38.	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 	ZK  164/06/11
p.č. 525/82 v k. ú. Dvory
39.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		ZK  165/06/11
v k. ú. Háje u Chebu
40. 	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 			ZK  166/06/11
pozemků p.p.č. 340/1, p.p.č. 340/9 a p.p.č. 340/17 v k. ú. Háje u Chebu
41.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 			ZK  167/06/11
pozemku p.p.č. 469/1 v k. ú. Háje u Chebu
42.	Úplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku pana 		ZK  168/06/11
Marvana a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 
do majetku pana Marvana
43. 	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků	ZK  169/06/11 
p.p.č. 1237/10 a p.p.č. 1815/1 v k. ú. Hroznětín
44.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 		ZK  170/06/11
p.č. 1276/15 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
45.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		ZK  171/06/11
v k. ú. Hroznětín
46.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku 		ZK  172/06/11
pana Pecháčka a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 
do majetku pana Pecháčka
47.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku města 	ZK  173/06/11
Sokolov a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Sokolov
48.	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část 		ZK  174/06/11
pozemku st.p.č. 55/1 v k. ú. Radošov u Kyselky
49.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky		ZK  175/06/11
p.č. 191/2 a p.č. 200/4 v k. ú. Kynšperk nad Ohří
50.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova 		ZK  176/06/11
bez čp/če na pozemku st.p.č. 255, vč. pozemku st.p.č. 255, vše v k. ú. Boží Dar
51. 	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek 		ZK  177/06/11
p.p.č. 404/6 v k. ú. Merklín u Karlových Var
52.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části 			ZK  178/06/11
pozemků p.p.č. 1134/2 a p.p.č. 1141/2 v k. ú. Horní Blatná
53.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK  179/06/11
města Toužim a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Toužim 
do majetku Karlovarského kraje
54.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku		ZK  180/06/11
města Chodov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Chodov 
do majetku Karlovarského kraje
55.	Záměr úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje 		ZK  181/06/11
v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „ PATA“
56.	Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi 			ZK  182/06/11
ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Horní Slavkov a Bošířany
57. 	Směna nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi 			ZK  183/06/11
ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Rotava
58.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 		ZK  184/06/11
VIA CAPRI s.r.o. a úplatné nabytí nemovitostí v majetku společnosti 
VIA CAPRI s.r.o., do majetku Karlovarského kraje
59.	Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti		ZK  185/06/11 
se stavbou „Cyklostezka Ohře“
60.	Doplnění dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 			ZK  186/06/11
Karlovarského kraje – Muzeum Karlovy Vary a Muzeum Sokolov
61.	Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 		ZK  187/06/11
v oblasti cestovního ruchu
62.	Poskytování příspěvků v rámci Programu regenerace městských 			ZK  188/06/11
památkových rezervací a městských památkových zón 2011 – žádost 
o prodloužení termínu k dodání povinných podkladů
63.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských 				ZK  189/06/11
památkových rezervací a městských památkových zón 2011 – I. etapa
64.	Poskytnutí příspěvků subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje odboru 		ZK  190/06/11
zdravotnictví na rok 2011
65.	Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, 		ZK  191/06/11
přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ 
financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 
– Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů
	ZZSnížení energetickéhosskjhsdaoschválení zařazení do Akčního plánu Programu rozvoje kraje
	schválení podání žádosti + žadatele o finanční podporu

schválení celkových výdajů projektu
	schválení předfinancování projektu
	schválení spolufinancování projektu
- schválení smlouvy na financování přípravné fáze projektu
66. 	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský 		ZK  192/06/11
domov pro děti do 3 let  
67.	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna			ZK  193/06/11 
dlouhodobě nemocných  
68. 	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Chodov	ZK  194/06/11
69.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 		ZK  195/06/11
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
70.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energii 		ZK  196/06/11
Karlovy Vary, s.r.o.
71.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému 		bez usnesení
olympijskému výboru
72.	Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí 		ZK  197/06/11
a mládeže na rok 2011
73.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským	ZK  198/06/11
krajem
74.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK  199/06/11
75.	Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 			bez usnesení
Karlovarského kraje a Akční plán k realizaci Koncepce EVVO Karlovarského 
kraje
76.	Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 		ZK  200/06/11
ekvivalentních obyvatel – úprava pravidel pro spolufinancování akcí 
Karlovarským krajem
77.	Vodohospodářské akce - žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR 		ZK  201/06/11
v roce 2011. Zařazení do kategorií dle důležitosti a spolufinancování 
Karlovarským krajem.
78. 	Schválení výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu 			ZK  202/06/11
Karlovarského kraje na protipovodňová opatření a poskytnutí příspěvku Obci 
Královské Poříčí
79.	Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského 	ZK  203/06/11
kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku 
ochrany životního prostředí
80.	Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského 	ZK  204/06/11
kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
81.	Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského	ZK  205/06/11 
kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na realizaci 
drobných vodohospodářských ekologických akcí
82.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního 		ZK  206/06/11
prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí 
v roce 2011
83.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního 		ZK  207/06/11
prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2011
84.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2011			ZK  208/06/11
85.	Informace od zástupce města Karlovy Vary, na téma provoz a budoucí 			bez usnesení
záměr KV ARÉNY
86.	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.					ZK 209/06/11
87a)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské 	ZK 210/06/11
sdružení NEJSTE SAMI  
87b)	Dopis Pozemkovému fondu ČR ve věci výstavby rychlostní silnice R6			ZK 211/06/11
		













       PaedDr. Josef Novotný v. r.        	                 	                Mgr. Martin Havel v. r. 
		hejtman                  				          náměstek hejtmana	
            Karlovarského kraje       	































A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Zdeňka Berku
- Ing. Václava Jakubíka
- Mgr. Tomáše Hybnera

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Martina Havla
- Josefa Murča

hlasování

C) Schválení programu jednání

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

Rozšíření programu o:

bod D	Informace o zániku mandátu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a nastoupení náhradníka

bod D1	Složení slibu nového člena Zastupitelstva Karlovarského kraje

bod č. 87 a)	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení NEJSTE SAMI  

bod č. 87 b)		Dopis Pozemkovému fondu ČR ve věci výstavby rychlostní silnice R6	

hlasování 16.6.2011
hlasování 1.7.2011


D) Informace o zániku mandátu člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a nastoupení náhradníka

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 127/06/11

- bere na vědomí 
1.	zánik mandátu na základě odstoupení z funkce člena Zastupitelstva Karlovarského kraje 
MUDr. Bereniky Podzemské 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 1.6.2011
2.	že dalším příslušným náhradníkem z kandidátní listiny Doktoři za uzdravení společnosti, 
je MUDr. Vít Baloun
3.	že hejtman Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., 
ve znění pozdějších změn a doplňků, předal v zákonné lhůtě 15 dnů po uprázdnění mandátu osvědčení MUDr. Vítu Balounovi o tom, že se stal členem zastupitelstva a kterým dnem se jím stal

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování

D1) Složení slibu nového člena Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 128/06/11

- bere na vědomí složení slibu MUDr. Víta Balouna na náhradním zasedání 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 1.7.2011 v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.6.2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 129/06/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 16.6.2011

- pověřuje Radu Karlovarského kraje okamžitým zajištěním provedení nezávislého auditu projektu
,,Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice“ renomovanou auditorskou společností, jehož hlavním výstupem bude porovnání cen obvyklých u přístrojového vybavení a cen vysoutěžených v předmětném projektu

Zodpovídá: Bc. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 14.3.2011 do 23.5.2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 130/06/11

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje a jednání:
 			10. jednání dne 14.3.2011 (mimo řádný termín)
			11. jednání dne 21.3.2011 
			12. jednání dne 28.3.2011 (mimo řádný termín)
			13. jednání dne 31.3.2011
			14. jednání dne 11.4.2011 (mimo řádný termín)
			15. jednání dne 15.4.2011 (mimo řádný termín) 
			16. jednání dne 18.4.2011 
			17. jednání dne 2.5.2011 
18. jednání dne 16.5.2011
19. jednání dne 23.5.2011 (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 131/06/11

- bere na vědomí informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady kraje


hlasování

4. Zpráva výboru pro regionální rozvoj

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 132/06/11

- bere na vědomí usnesení z 26., 27., 28. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá: Mgr. Tomáš Hybner, předseda výboru pro regionální rozvoj

hlasování

5. Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 133/06/11

- bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 68/05/11 – 74/05/11

Zodpovídá: Milan Matějka, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

hlasování

6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 134/06/11

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 31.5.2011

Zodpovídá: Mgr. Jana Petříková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální věci 

hlasování

7. Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 135/06/11

- bere na vědomí usnesení ze 16. řádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
ze dne 8.6.2011

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Berka, předseda finančního výboru

hlasování

8. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 136/06/11

- bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje, konaného dne 26.5.2011.

Zodpovídá: Mgr. Jiří Holan, předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování


9. Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 137/06/11

- bere na vědomí usnesení ze 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 140/05/11 – 148/05/11

Zodpovídá: Mgr. Bohdan Havel, předseda kontrolního výboru

hlasování

10. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 138/06/11

- bere na vědomí zápis ze 17. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 24.05.2011

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování

11. Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 139/06/11

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

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

hlasování

12. Zapojení Karlovarského kraje do Evropského seskupení pro územní spolupráci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

hlasování   

13. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 140/06/11

- souhlasí a schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace a příspěvku kraje pro jednotky SDH vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přiložených rozpisů

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


14. Rozpočtové změny 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 141/06/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 129/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 3.658.878,-- 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, a to Základní školu a mateřskou školu Dolní Žandov ve výši 450.609,60 Kč, Základní školu praktickou, Základní školu speciální a Základní uměleckou školu Habartov ve výši 228.854,40 Kč, Základní školu Františkovy Lázně, Česká ul. ve výši 1.459.127,40 Kč, Základní školu Kraslice, Dukelská ul. ve výši 912.559,80 Kč a Základní školu Skalnou ve výši 
607.726,80 Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 142/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.030.182,60 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, a to Základní školu a mateřskou školu Aš, Okružní ul. ve výši 788.707,20 Kč a Základní školu a mateřskou školu Libá ve výši 241.475,40 Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 162/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 435.115,80 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 příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Lázně Kynžvart Základní školu a mateřskou školu Lázně Kynžvart. 

Termín kontroly: 15.9.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování
15. Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2010
 
Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 142/06/11

- schvaluje závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2010, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 
7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

- schvaluje výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2010 takto:

	Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5, sl. 8)		     		 5 404 296 571,79 Kč

Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 11, sl. 5)	    		 5 727 083 190,37 Kč
Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 12, sl. 5)     	      		  - 322 786 618,58 Kč
	Finanční vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 6, řádek 20) 		285 913,07 Kč

	Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 15) 	         		    686 288 706,17 Kč

Z toho: 
	Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 16)      		    662 765 211,60 Kč

Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 109) 	                23 523 494,57 Kč

- schvaluje použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 662 765 211,60 Kč v souladu 
s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 17 až 108

- schvaluje rozdělení volných finančních prostředků ve výši 23 523 494,57 Kč dle tabulky č. 1a 

Termín kontroly: 15.9.2011 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru	

hlasování

16. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 143/06/11

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2011 až 190/2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

17. Informace o dotacích ve školství od 1.1.2011 do 15.5.2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 144/06/11

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za období od 1. ledna do 15. května 2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

18. Dodatečné příspěvky cizím subjektům na rok 2011 z rozpočtu Karlovarského kraje  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 145/06/11

- schvaluje finanční příspěvek pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v celkové výši 
2.000.000,-- Kč, z toho 1.200.000,-- Kč jako investiční na nákup hydraulického vyprošťovacího zařízení 
a 800.000,-- Kč na pokrytí provozních nákladů související se zásahy na komunikacích II. a III. třídy

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje v celkové výši 2.000.000,-- Kč

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro město Chodov v celkové výši 50.000,-- Kč na akci „15. setkání hornických měst a obcí ČR“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Chodov ve výši 50.000,-- Kč

Termín kontroly: 15.9.2011 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování

19. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 146/06/11

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 3.2 - „Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty z 2. kola výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, 
které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost dle návrhu

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování

20. Schválení změny žádosti Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ vč. navrhovaných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.
Zohlednění celkových výdajů projektu Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje.
Schválení úpravy rozpočtu žádosti o dotaci.
Schválení nové výše předfinancování projektu.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 147/06/11

- schvaluje 
	předloženou změnu žádosti Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu na „Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ vč. navrhovaných podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, na základě pravidel Integrovaného operačního programu
	novou výši předfinancování projektu v hodnotě 162.748.000,00 Kč a spolufinancování projektu ve výši maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů tak, jak stanovují pravidla Integrovaného operačního programu
	úpravu rozpočtu žádosti o dotaci dle návrhu 


Termín kontroly: 15.9.2011 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí oddělení rozvoje ICT kraje

hlasování

21. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů realizační fáze projektu „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ 
č. CZ.109/1.3.00/10.00163 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 148/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Ostrov na spolufinancování nezpůsobilých výdajů realizační fáze projektu „Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov“ č. Z.109/1.3.00/10.00163 v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad ve výši 43.000.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

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

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování

22. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Moderní střední školy 
- moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 149/06/11

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtováním projektu „Moderní střední školy - moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov“ příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov

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

hlasování

23. Zajištění financování projektu: „Rozšíření odbavovací plochy na letišti Karlovy Vary – 1. etapa“ 
– smlouva o ručení

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 150/06/11

- schvaluje uzavření smlouvy o ručení mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1, k zajištění veškerých budoucích pohledávek s příslušenstvím vyplývajících 
ze smlouvy o úvěru poskytnutého Letišti Karlovy Vary, s.r.o., na zajištění financování projektu „Rozšíření odbavovací plochy letiště Karlovy Vary – 1. etapa“

Termín kontroly: 15.9.2011

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

hlasování

24. Projekt: „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

hlasování

25. Program obnovy venkova – změna v realizované akci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 151/06/11

- schvaluje změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek mikroregionu MAS 21, o.p.s., 
v rámci Programu obnovy venkova a s návrhem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. 
D 113/2011

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

26. Závěrečná zpráva vnější evaluace Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 152/06/11

- schvaluje závěrečnou zprávu vnější evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

27. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 153/06/11

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje městu Teplá ve výši 1.000.000,-- Kč, městu Cheb ve výši 117.900,-- Kč, obci Štědrá ve výši 50.000,-- Kč, městu Hroznětín 
ve výši 551.250,-- Kč a svazku obcí „Region Karlovarský venkov“ ve výši 75.000,-- Kč

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování
28. Soutěž Vesnice roku 2011 – krajské kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 154/06/11

- schvaluje poskytnutí finančních odměn oceněným obcím dle návrhu

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování

29. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb na přípravu projektu „Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 155/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku městu Cheb na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí projektu Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa ve výši 168.240,-- Kč

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování

30. Rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 – II. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 156/06/11

- schvaluje rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského programu prevence kriminality Karlovarského kraje pro rok 2011 – II. kolo v celkové výši 342.000,-- Kč dle návrhu

Termín kontroly: 8.12.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování

31. Realizace projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 157/06/11

- schvaluje realizaci projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu

- jmenuje vedoucím projektu Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, 
Ing. Uhříčka

Termín kontroly: únor 2012

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

32. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky p.č. 418/2 v k. ú. Týn 
u Lomnice a p.p.č. 2279/3 v k. ú. Boučí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 158/06/11

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 418/2 o výměře 208 m2 v k. ú. Týn u Lomnice a obci Lomnice 
a pozemku p.p.č. 2279/3 o výměře 266 m2 v k. ú. Boučí a obci Dolní Nivy formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 23.700,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, 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: 8.12.2011

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



33. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 810/5 v k. ú. Skalná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 159/06/11

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 810/5 o výměře 51 m2 v k. ú. a obci Skalná, formou kupní smlouvy mezi Ing. Jiřím Hrnčálem, bytem Lipová 415, PSČ 351 34 Skalná (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.100,-- Kč, 
a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku Ing. Jiřího Hrnčála 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: 8.12.2011

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


34. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 796/6 v k. ú. Skalná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 160/06/11

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 796/6 o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Skalná, formou kupní smlouvy mezi Ing. Karlem Štolbou a paní Květoslavou Štolbovou, oba bytem Za Školou 355, PSČ 351 34 Skalná (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.200,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Štolbových 
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: 8.12.2011

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


35. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 2250 v k. ú. Skalná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 161/06/11

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 2250 o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Skalná, formou kupní smlouvy mezi panem Zbyňkem Ryšavým, bytem Višňová 457, PSČ 351 34 Skalná (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 500,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku pana Zbyňka Ryšavého 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: 8.12.2011

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


36. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1492/8 a č. 1492/9 v k. ú. Skalná a p.p.č. 700/7 a č. 700/8 v k. ú. Hrzín u Nového Kostela

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 162/06/11

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1492/8 o výměře 1 m2 a č. 1492/9 o výměře 1 m2 v k. ú. 
a obci Skalná a pozemků p.p.č. 700/7 o výměře 4 m2 a č. 700/8 o výměře 3 m2 v k. ú. Hrzín u Nového Kostela a obci Nový Kostel formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.360,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, 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: 8.12.2011

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


37. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 595/2 a p.p.č. 595/3 v k. ú. Pstruží u Merklína

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 163/06/11

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 595/2 o výměře 7 m2 a pozemku p.p.č. 595/3 o výměře 12 m2 
v k. ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín, formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, 
se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako prodávající na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.900,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, 
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: 8.12.2011

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


38. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 525/82 v k. ú. Dvory

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 164/06/11

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.č. 525/82, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 767-043/2010 z původního pozemku p.č. 525/82 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.č. 525/143 o výměře 519 m2 v k. ú. Dvory, formou smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 
na nemovitost, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205/70, 
360 06 Karlovy Vary, IČ 70883611 (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem kraje PaedDr. Josefem Novotným (jako budoucí kupující na straně druhé), za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 10-4952, vypracovaným paní Helenou Přibilovou, ve výši 1.079.620,70 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku České republiky – Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost dle návrhu

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

39. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Háje u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 165/06/11

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 281/3 o výměře 188 m2, p.p.č. 281/4 o výměře 99 m2, p.p.č. 215 
o výměře 625 m2, p.p.č. 291/25 o výměře 5902 m2, p.p.č. 291/26 o výměře 401 m2, p.p.č. 291/27 o výměře 4062 m2 a p.p.č. 291/31 o výměře 752 m2, v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi panem Romanem Rolníkem, trvale bytem Chocovice 17, PSČ 351 34 Třebeň - Chocovice (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 450,-- Kč/m2, tj. celkem 
5.413.050,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví pana Romana Rolníka 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: 8.12.2011

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

hlasování

40. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 340/1, p.p.č. 340/9 a p.p.č. 340/17 v k. ú. Háje u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 166/06/11

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 340/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1034-16/2011 z původního pozemku p.p.č. 340/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.p.č. 340/23 o výměře 133 m2, částí pozemku p.p.č. 340/9, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 340/9 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 340/19 
o výměře 9084 m2 a p.p.č. 340/24 o výměře 654 m2 a části pozemku p.p.č. 340/17, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 340/17 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 340/21 o výměře 3649 m2, vše v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi společností Alois Zimmermann spol. s r.o., se sídlem Slapanská 16/3, PSČ 350 02 Cheb, IČ 49195239 (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 450,-- Kč/m2, 
tj. celkem 6.084.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví společnosti Alois Zimmermann spol. s r.o., 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: 8.12.2011

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

hlasování

41. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 469/1 v k. ú. Háje u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 167/06/11

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 469/1, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 1033-17/2011 z původního pozemku p.p.č. 469/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 
p.p.č. 469/21 o výměře 12054 m2 a p.p.č. 469/22 o výměře 5950 m2, v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi paní Luďkou Kučerkovou, trvale bytem Brno, náměstí Míru 373/1, PSČ 602 00 a Ing. Františkem Ludíkem, trvale bytem Praha, K Břečkám 110, PSČ 143 00 (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 450,-- Kč/m2, tj. celkem 8.101.800,-- Kč, 
a tím převádí předmětné nemovitosti z podílového spoluvlastnictví paní Luďky Kučerkové (7/12) 
a Ing. Františka Ludíka (5/12) 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: 8.12.2011

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

hlasování

42. Úplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku pana Marvana 
a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku pana Marvana

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 168/06/11

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 819/1 o výměře 1021 m2, p.p.č. 819/4 o výměře 650 m2, 
p.p.č. 820/1 o výměře 2597 m2, st.p.č. 1140 o výměře 48 m2 , st.p.č. 1141 o výměře 79 m2 a st.p.č. 1142 
o výměře 105 m2, vše v k. ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy, mezi panem Michalem Marvanem, trvale bytem Velký Rybník 24, PSČ 363 01 Hroznětín, (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 400,-- Kč/m2, tj. celkem 1.800.000,-- Kč a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví pana Michala Marvana do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 472/3 o výměře cca 4500 m2 v k. ú. a obci Hroznětín formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a panem Michalem Marvanem, trvale bytem Velký Rybník 24, PSČ 363 01 Hroznětín (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat výše uvedenou část nemovitosti na své úřední desce, tj. do 15.06.2011 nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Michala Marvana 

- 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 kupní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřuje jej podpisem těchto smluv 

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

43. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1237/10 
a p.p.č. 1815/1 v k. ú. Hroznětín

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 169/06/11

- schvaluje úplatné nabytí podílového vlastnictví částí pozemků p.p.č. 1237/10 a p.p.č. 1815/1 o velikosti ideální poloviny, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1334-36/2011 z původních pozemků p.p.č. 1237/10 a p.p.č. 1815/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemek p.p.č. 1237/14 o výměře 59 m2 
a p.p.č. 1815/13 o výměře 1574 m2, vše v k. ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi panem Miroslavem Taxem, trvale bytem Loučná 883, PSČ 155 00 Praha, Řeporyje (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 400,-- Kč/m2, tj. při celkové výměře 
1633 m2, která byla oddělena geometrickým plánem z výše uvedených pozemků, celkem 653.200,-- Kč a tím převádí předmětné nemovitosti z podílového vlastnictví pana Miroslava Taxe 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: 8.12.2011

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

hlasování

44. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1276/15 v k. ú. Kynšperk nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 170/06/11

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1276/15 o výměře 110 m2 včetně stavby odbočovacího pruhu 
v k. ú. Kynšperk nad Ohří a obci Kynšperk, formou darovací smlouvy mezi společností A+R s.r.o., se sídlem Radonice, Počernická 257, PSČ 250 73, IČ 26746000, zastoupenou panem Klausem Schneiderem a panem Martinem Pefflekem, jednateli společnosti (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 včetně stavby odbočovacího pruhu 
z majetku společnosti A+R s.r.o., 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: 8.12.2011

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


45. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Hroznětín

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 171/06/11

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 472/3 o výměře 5837 m2, p.p.č. 73/1 o výměře 
520 m2, p.p.č. 70 o výměře 765 m2, st.p.č. 123/1 o výměře 32 m2 a st.p.č. 122 o výměře 576 m2  v k. ú. a obci Hroznětín, formou darovací smlouvy mezi městem Hroznětín, se sídlem Krušnohorské náměstí 1, 
PSČ 363 33 Hroznětín, IČ 00254592, zastoupeným panem Martinem Malečkem, starostou města (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 Hroznětín 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: 8.12.2011

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


46. Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku pana Pecháčka 
a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku pana Pecháčka

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 172/06/11

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 911/3, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 1331-23/2011 z původního pozemku p.p.č. 911/3 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 
p.p.č. 911/8 o výměře 158 m2 a p.p.č. 911/9 o výměře 161 m2 a části pozemku p.p.č. 914/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 914/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 914/7 o výměře 2783 m2, vše v k. ú. a obci Hroznětín formou darovací smlouvy, mezi panem Richardem Pecháčkem, trvale bytem Ostrovská 20, PSČ 362 33 Hroznětín (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 pana Richarda Pecháčka do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 73/1 o výměře 520 m2, p.p.č. 70 o výměře 765 m2, 
st.p.č. 123/1 o výměře 32ﾠm232 m2 a st.p.č. 122 o výměře 576 m2 v k. ú. a obci Hroznětín formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a panem Richardem Pecháčkem, trvale bytem Ostrovská 20, PSČ 362 33 Hroznětín (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Richarda Pecháčka 

- 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: 8.12.2011

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku
47. Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku města Sokolov 
a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 173/06/11

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 434, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 2890-615/2011 z původního pozemku p.č. 434 a označena jako díl „b“ o výměře 296 m2, v k. ú. Sokolov, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední živnostenskou školou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 
356 20 Sokolov, IČ 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 433/28, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 2890-615/2011 z původního pozemku p.č. 433/28 a označena jako díl „a“ o výměře 283 m2, v k. ú. Sokolov, formou darovací smlouvy, mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, 
IČ 00259586 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Střední živnostenskou školou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

- ukládá ředitelce Střední živnostenské školy Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jí podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 8.12.2011

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


48. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku st.p.č. 55/1 
v k. ú. Radošov u Kyselky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 174/06/11

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku st.p.č. 55/1 o výměře cca 437 m2 v k. ú. Radošov 
u Kyselky a obci Kyselka, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi panem Rudolfem Fantou a paní Věrou Fantovou, oba trvale bytem Radošov 213, PSČ 362 72 Kyselka (jako budoucí dárci 
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 předmětnou část nemovitosti ze společného jmění manželů Fantových do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací smlouvy 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: 8.12.2011

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


49. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 191/2 a p.č. 200/4 v k. ú. Kynšperk nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 175/06/11
- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 191/2 o výměře 39 m2 a p.č. 200/4 o výměře 214 m2 v k. ú. 
a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem 
J. A. Komenského 221, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří, IČ 00259454, zastoupeným Ing. Tomášem Svobodou, starostou města (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 Kynšperk nad Ohří 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: 8.12.2011

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


50. Bezúplatné 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 176/06/11

- schvaluje bezúplatné nabytí 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, formou darovací smlouvy mezi Českou republikou
– Generálním ředitelstvím cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle, IČ 71214011 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku České republiky - Generálního ředitelství cel, do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 8.12.2011

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


51. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 404/6 v k. ú. Merklín u Karlových Var

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 177/06/11

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 404/6 o výměře 309 m2, v k. ú. Merklín u Karlových Var 
a obci Merklín, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Merklín, se sídlem Merklín č.p. 6, PSČ 362 34 Merklín, IČ 00254789, zastoupenou panem Josefem Níčem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Merklín

- 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: 8.12.2011

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



52. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1134/2 
a p.p.č. 1141/2 v k. ú. Horní Blatná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 178/06/11

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1134/2, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 440-112/2010 z původního pozemku p.p.č. 1134/2 a označeny jako díl „a“ o výměře 5 m2 a díl „c“ 
o výměře 149 m2 a části, které byly označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1134/4 o výměře 208 m2, p.p.č. 1134/5 o výměře 197 m2, p.p.č. 1134/6 o výměře 205 m2, p.p.č. 1134/7 o výměře 140 m2, p.p.č. 1134/8 o výměře 30 m2, p.p.č. 1134/9 o výměře 5 m2, p.p.č. 1134/10 o výměře 2 m2 a části pozemku p.p.č. 1141/2, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1141/2 
a označeny jako díl „b“ o výměře 279 m2 a díl „d“ o výměře 241 m2 a část, která byla označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1141/6 o výměře 46 m2, díly „a“ + „b“ jsou označeny novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1141/4 o celkové výměře 284 m2 a díly „c“ + „d“ jsou označeny novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1141/5 o celkové výměře 390 m2, vše v k. ú. a obci Horní Blatná, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Horní Blatná, 
se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, PSČ 362 37 Horní Blatná, IČ 00480002, zastoupeným panem Robertem Petro, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Blatná

- 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: 8.12.2011

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


53. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Toužim do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 179/06/11

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 565/1 o výměře 2634 m2 v k. ú. Smilov u Štědré a obci Toužim a části pozemku p.p.č. 1896, která byla oddělena geometrickým plánem č. 119-200/2010 
z původního pozemku p.p.č. 1896 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1896/2 o výměře 72 m2 v k. ú. Komárov u Štědré a obci Toužim formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČ 00255076, zastoupeným starostou města Alexandrem Žákem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Toužim

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1 o výměře 120 m2, p.p.č. 565/2 o výměře 499 m2 
a p.p.č. 600/4 o výměře 503 m2, vše v k. ú. Smilov u Štědré a obci Toužim formou darovací smlouvy, mezi městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČ 00255076, zastoupeným starostou města Alexandrem Žákem (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 Toužim do majetku 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: 8.12.2011

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


54. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 180/06/11

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1666/9 o výměře 1164 m2, p.č. 1666/10 o výměře 183 m2, 
p.č. 1666/11 o výměře 277 m2, p.č. 1965/5 o výměře 272 m2, p.č. 1965/6 o výměře 199 m2, p.č. 1965/7 
o výměře 20 m2, p.č. 1965/8 o výměře 41 m2, p.č. 1965/12 o výměře 187 m2, p.č. 1965/13 o výměře 366 m2, p.č. 1965/15 o výměře 56 m2, p.č. 1965/16 o výměře 509 m2, p.č. 1965/17 o výměře 329 m2, p.č. 1965/18 
o výměře 63 m2 a p.č. 1965/21 o výměře 36 m2, vše v k. ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Chodov

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1664 o výměře 286 m2, p.č. 1780/7 o výměře 3 m2, p.č. 1965/9 
o výměře 13 m2, p.č. 1965/10 o výměře 85 m2 a p.č. 1965/20 o výměře 93 m2, vše v k. ú. Dolní Chodov 
a obci Chodov formou darovací smlouvy, mezi městem Chodov, se sídlem Chodov, Komenského 1077, 
PSČ 357 35, IČ 00259349, zastoupeným starostou města Ing. Josefem Horou (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 Chodov do majetku 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: 8.12.2011

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


55. Záměr úplatného nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „ PATA

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 181/06/11

- schvaluje záměr úplatného nabytí následující nemovitosti:

- pozemku p.p.č. 146/63 o výměře 1908 m2 v k. ú. Skalná, 

z majetku města Skalná, zastoupeného starostou Ing. Radomilem Goldem, za cenu sjednanou ve výši 553.320,-- Kč

- schvaluje záměr úplatného nabytí následující nemovitosti:

- pozemku p.p.č. 1126/1 o výměře 874 m2 v k. ú. Krásná,

z majetku obce Krásná, zastoupené starostou Lubošem Pokorným, za cenu sjednanou ve výši 
262.200,-- Kč

- schvaluje záměr úplatného nabytí následující nemovitosti:

-  pozemku p.p.č. 1251/1 o výměře 508 m2 v k. ú. Krásná,

z majetku pana Jiřího Surovčiaka, trvale bytem Textilní 1498/6, 352 01 Aš, za cenu sjednanou ve výši 251.500,-- Kč

- schvaluje záměr úplatného nabytí následujících nemovitostí:

-	rozestavěné budovy na pozemku st.p.č. 490 v k. ú. Krásná, 
-	pozemku st.p.č. 490 o výměře 124 m2 v k. ú. Krásná, 
-	pozemku p.p.č. 40/1 o výměře 298 m2 v k. ú. Krásná, 
-	pozemku p.p.č. 41/3 o výměře 124 m2 v k. ú. Krásná,

z majetku pana Josefa Špalka, trvale bytem Na Mýtině 1768/5, 352 01 Aš, za cenu sjednanou ve výši 1.850.000,-- Kč

- schvaluje záměr úplatného nabytí následující nemovitosti:

- 	 bytové jednotky č. 2565/2 v k. ú. Aš,

z majetku pana Petra Hodana, trvale bytem Dobrovského 2539/11, 352 01 Aš, za cenu sjednanou ve výši 560.000,-- Kč

- schvaluje závazek Karlovarského kraje uhradit rozdíl mezi cenou vyhláškovou a cenou kupní výše uvedených nemovitostí

Termín kontroly: 15.9.2011

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


56. Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Horní Slavkov a Bošířany

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 182/06/11

- schvaluje směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 4438/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4438/2 a označena jako její díl „h“ o výměře 382 m2, část pozemku p.p.č. 4439, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4439 a označena jako její díl „b“ o výměře 8ﾠm28 m2 v k. ú. 
a obci Horní Slavkov a část pozemku p.p.č. 1065, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 1065 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1089 o výměře 237ﾠm2237 m2 v k. ú. Bošířany a obci Horní Slavkov) s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik (tj. část pozemku p.p.č. 4248/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1100-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4248/6 a označena jako její díl „a“ o výměře 218 m2, část pozemku p.p.č. 4248/10, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4248/10 a označena jako její díl „g+i“ o výměře 218 m2, část pozemku p.p.č. 4248/8, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4248/8 a označena jako její díl „j“ o výměře 178 m2 a část pozemku p.p.č. 4248/10, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1117-61-1049/2006 z původního pozemku p.p.č. 4248/10 a označena jako její díl „a+c“ o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako první směňující na straně druhé)

- 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: 8.12.2011

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


57. Směna nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostmi ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře, s.p. – k. ú. Rotava

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 183/06/11

- schvaluje směnu nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 1647, která byla oddělena geometrickým plánem č. 792-78/2009 z původního pozemku p.p.č. 1647 a označena jako její díl „e“ o výměře 72 m2 v k. ú. a obci Rotava) s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik (tj. části pozemku p.p.č. 1740/1, které byly odděleny stejným geometrickým plánem č. 792-78/2009 z původního pozemku p.p.č. 1740/1 a označeny jako její díl „a“ 
o výměře 308 m2 a díl „b“ o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Rotava) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako první směňující na straně druhé)

- 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: 8.12.2011

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


58. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti VIA CAPRI s.r.o., 
a úplatné nabytí nemovitostí v majetku společnosti VIA CAPRI s.r.o., do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 184/06/11

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 989/8, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1013-546/2010 z původního pozemku p.p.č. 989/8 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 989/8 o výměře 522ﾠm2522 m2, části pozemku p.p.č. 989/10, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 989/10 a označena původním parcelním číslem jako pozemek 
p.p.č. 989/10 o výměře 1244ﾠm21244 m2, pozemku p.p.č. 1424 o výměře 96ﾠm296 m2 a pozemku p.p.č. 989/12 o výměře 170ﾠm2170 m2, vše v k. ú. Háje 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 společností VIA CAPRI s.r.o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ 301 00, IČ 27996808 (jako kupující na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společností VIA CAPRI s.r.o.

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku st.p.č. 89/1 díl „f“ o výměře 42ﾠm242 m2 a pozemku p.p.č. 672/10 díl „e“ o výměře 57 m2, které byly odděleny dle geometrického plánu č. 1013-546/2010 z původních pozemků st.p.č. 89/1 a p.p.č. 672/10 a označeny novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 672/21 o celkové výměře 99 m2, části pozemku st.p.č. 124/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st.p.č. 124/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1446 o výměře 30 m2, části pozemku p.p.č. 672/15, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku 
p.p.č. 672/15 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 672/22 o výměře 11 m2, částí pozemku p.p.č. 679/15 díl „a+c“ o výměře 23 m2 a pozemku p.p.č. 1425 díl „b“ o výměře 2 m2, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původních pozemků p.p.č. 679/15 a p.p.č. 1425 a označeny novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 679/18 o celkové výměře 25 m2, části pozemku p.p.č. 679/8, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 679/8 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 679/19 o výměře 1 m2 a části pozemku p.p.č. 679/16, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 679/16 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 679/17 o výměře 54 m2 a vše v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb formou kupní smlouvy, mezi společností VIA CAPRI s.r.o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ 301 00, IČ 27996808 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví společností VIA CAPRI s.r.o., do majetku Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 185/06/11

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na částech pozemků p.p.č. 16/3 o výměře 9 m2, p.p.č. 16/4 o výměře 
17 m2, p.p.č. 16/2 o výměře 92 m2, p.p.č. 16/5 o výměře 84 m2, p.p.č. 203/1 o výměře 42 m2, p.p.č. 200/3 
o výměře 80 m2, p.p.č. 207/4 o výměře 45 m2, vše v k. ú. Chocovice a p.p.č. 88/12 o výměře 1 m2 v k. ú. Jindřichov u Tršnic s tím, že stavba realizovaná na výše uvedených částech pozemků v k. ú. Chocovice 
a Jindřichov u Tršnic bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena 
v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva o převodu částí pozemků v k. ú. Chocovice a Jindřichov u Tršnic zastavěných stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje, 
za cenu v místě a čase obvyklou

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na částech pozemků p.p.č. 248/1 o výměře 862 m2 v k. ú. Jindřichov 
u Tršnic, p.p.č. 268/1 o výměře 146 m2 v k. ú. Hradiště u Chebu, p.p.č. 2614/3 o výměře 9 m2 a p.p.č. 2614/12 o výměře 128 m2, vše v k. ú. Cheb s tím, že stavba realizovaná na výše uvedených částech pozemků v k. ú. Jindřichov u Tršnic, Hradiště u Chebu a Cheb bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva o převodu částí pozemků v k. ú. Jindřichov u Tršnic, Hradiště u Chebu a Cheb zastavěných stavbou cyklostezky, 
do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu schválenou ve schvalovacím řízení

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ na částech pozemků p.p.č. 112/1 o výměře 5111 m2, p.p.č. 89/2 
o výměře 150 m2, p.p.č. 105/1 o výměře 6475 m2, p.p.č. 99/2 o výměře 2250 m2, p.p.č. 105/2 o výměře 32 m2 a p.p.č. 105/3 o výměře 426 m2, vše v k. ú. Hradiště u Chebu s tím, že stavba realizovaná na výše uvedených částech pozemků bude po úplném dokončení cyklostezky odborně zaměřena a vymezena v geometrickém plánu, na jehož podkladě bude uzavřena kupní smlouva o převodu částí pozemků v k. ú. Hradiště u Chebu zastavěných stavbou cyklostezky, do vlastnictví Karlovarského kraje, za cenu v místě a čase obvyklou. 
V případě, že bude tato cena nižší než 100,-- Kč/m², budou prodány pozemky za tuto minimální cenu a cena 100,-- Kč/m² bude cenou smluvní.

- schvaluje znění nájemní smlouvy o pronájmu pozemku pod stavbou cyklostezky dle návrhu

- schvaluje znění smluv o nájmu nemovitého majetku dle návrhu

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

60. Doplnění dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Karlovarského kraje 
– Muzeum Karlovy Vary a Muzeum Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 186/06/11

- souhlasí se zněním předložených dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Karlovarského kraje pro Muzeum Karlovy Vary (dodatek č. 2) a Muzeum Sokolov (dodatek č. 3) 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nahlásit skutečnosti vyplývající z předložených dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Muzea Karlovy Vary a Muzea Sokolov do obchodního rejstříku

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Muzea Karlovy Vary a Muzea Sokolov

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

61. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 187/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) 
z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu v roce 2011 dle doporučení Komise rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch a dle usnesení Rady Karlovarského kraje 
č. RK 520/05/11 v celkové výši 446.600,-- Kč

- schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti České lázně v Evropě, o.p.s., zahrnutého v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011 dle doporučení Komise Rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství 
a cestovní ruch a dle usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 520/05/11 v celkové výši 200.000,-- Kč

Termín kontroly: 8.12.2011 

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

hlasování

62. Poskytování příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 – žádost o prodloužení termínu k dodání povinných podkladů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 188/06/11

- schvaluje 

- prodloužení termínu městu Františkovy Lázně pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2011 na akci obnovy: Františkovy Lázně, Lázně I – oprava vnějšího pláště 
– II. etapa, a to do 31.7.2011

 - prodloužení termínu městu Mariánské Lázně pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2011 na akci obnovy: Mariánské Lázně, městská knihovna – oprava krovu 
a střechy, a to do 31.7.2011

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování



63. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 – I. etapa

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 189/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2011 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. etapy v celkové výši 6.259.018,00 Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Bečov 
nad Teplou
130 000,00 Kč
Město Bečov nad Teplou, radnice č.p. 1
Oprava šindelové střechy včetně ochranných nátěrů, oplechování komínů, oprava říms a fasád budovy
Město Horní Slavkov
400 000,00 Kč
Horní Slavkov, kostel sv. Jiří
Dokončení výměny střešní břidlicové krytiny 
Město Cheb
1 587 018,00 Kč
Cheb, hradby u Chebského hradu
Oprava barokních městských hradeb  - IV. a V. etapa
Město Jáchymov
235 099,00 Kč
Jáchymov, radnice č.p. 1
Oprava části fasády včetně odvodnění
Tomáš Petr
245 000,00 Kč
Jáchymov, dům č.p. 117
Výměna střešní krytiny, statické zajištění krovu, oprava korunní římsy 
a komínu
Římskokatolická farnost Jáchymov
178 000,00 Kč
Jáchymov, kostel sv. Jáchyma
Dokončení oprav vnějších soklových omítek a nátěrů, oprava vnějších pískovcových parapetů, dílčí opravy střešního pláště
Město Jáchymov
276 901,00 Kč
Jáchymov, dům č.p. 270
Oprava fasády, výměna vstupních vrat a výkladců
Hrad Loket
1 720 000,00 Kč
Loket, dům č.p. 69
Statické zajištění nemovitosti, výměna střešní konstrukce 
a krytiny, obnova komínového tělesa, výměna dožilých oken, dveří, obnova fasády
Město Ostrov
986 000,00 Kč
Ostrov, zámek
Restaurování historických maleb, restaurování dvou plastik ve vestibulu
Město Ostrov
41 000,00 Kč
Ostrov, zámek
Stavební práce pro restaurování historických maleb a restaurování dvou plastik ve vestibulu
Římskokatolická farnost Ostrov
280 000,00 Kč
Ostrov, kostel sv. Michaela 
a P. Marie Věrné
Oprava fasádních omítek 
a fasádních nátěrů, oprava klempířských prvků
Město Valeč
180 000,00 Kč
Valeč, socha sv. Jana Křtitele 
a socha sv. Jana Nepomuckého
Restaurování soch sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého

- 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 2011

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování

64. Poskytnutí příspěvků subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje odboru zdravotnictví na rok 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 190/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 300.000,-- Kč pro nestátní zdravotnické zařízení Centrum substituční terapie při AT poradně pro mladistvé, Myslbekova 4, 360 01 Karlovy Vary na provoz centra

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 150.000,-- Kč pro příspěvkovou organizaci Prima Vizus, o.p.s., IČ 29113971, Dolnická 21, 350 02 Cheb, na projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Karlovarském kraji „Koukají na nás správně?“

- ukládá odboru zdravotnictví zajistit potřebné kroky k uzavření smluv mezi Karlovarským krajem 
a příjemci dotace

Termín kontroly: 8.12.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování

65. Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
ZZSnížení energetickéhosskjhsdaoschválení zařazení do Akčního plánu Programu rozvoje kraje
	schválení podání žádosti + žadatele o finanční podporu
	schválení celkových výdajů projektu
	schválení předfinancování projektu
	schválení spolufinancování projektu
- schválení smlouvy na financování přípravné fáze projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 191/06/11

- bere na vědomí informace o projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“

- schvaluje zařazení projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“, na který bude žádána finanční podpora v rámci 
15. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje, že žadatelem o dotaci pro projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66

- schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 
na projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 
– Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

- pověřuje generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financované v rámci 15. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- schvaluje celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
– nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši 82.352.941,-- Kč včetně DPH 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ 
v minimální výši 15 % způsobilých výdajů, tj. 12.352.941,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ ve výši celkových nákladů 100 % tj. 82.352.941,-- Kč včetně DPH z prostředků kraje 

- schvaluje uzavření smlouvy O poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ v rámci Regionálního operačního programu 
ve výši 2.500.000,-- Kč včetně DPH, uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66, dle návrhu
 
Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

66. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 192/06/11

- schvaluje, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 15.9.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování

67. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 193/06/11

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 15.9.2011

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování

68. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Chodov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 194/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Chodov ve výši 75.000,-- Kč 
na částečné pokrytí výdajů souvisejících s uspořádáním filmového festivalu „Krimifest 2011“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování

69. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní škola Sokolov, Rokycanova 258

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 195/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní škola Sokolov, Rokycanova 258, ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí žáků 
a pedagogů školy při finále 18. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR „Zlatý Ámos 2010/2011“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování

70. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energii Karlovy Vary, s.r.o.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 196/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energii Karlovy Vary, s.r.o., ve výši 725.000,-- Kč na činnost hokejového oddílu včetně uzavření smlouvy 

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

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování


71. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému olympijskému výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

hlasování

72. Projekty na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 197/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2011 příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi v celkové výši 232.595,-- Kč dle přílohy 

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

Termín kontroly: 15.9.2011 

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

hlasování

73. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 198/06/11

- schvaluje s účinností od 1. července 2011 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, spočívající v rozšíření předmětu činnosti 
o provozování školní knihovny, základní knihovny se specializovaným knihovním fondem dle zákona 
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje s účinností od 1. července 2011 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov, spočívající ve změně adresy sídla příspěvkové organizace z 363 11 Ostrov, Jáchymovská 1, na 363 01 Ostrov, Klínovecká 1197

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

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

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn 
v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 199/06/11

- schvaluje poskytnutí částky 276.205,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování

75. Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje a Akční plán k realizaci Koncepce EVVO Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

hlasování

76. Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel – úprava pravidel pro spolufinancování akcí Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 200/06/11

- schvaluje úpravu pravidel - Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

77. Vodohospodářské akce - žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR v roce 2011. Zařazení 
do kategorií dle důležitosti a spolufinancování Karlovarským krajem.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 201/06/11

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

78. Schválení výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na protipovodňová opatření a poskytnutí příspěvku Obci Královské Poříčí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 202/06/11

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na protipovodňová opatření a poskytnutí příspěvku Obci Královské Poříčí ve výši 250.000,-- Kč

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

79. Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 203/06/11

- schvaluje úpravu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úpravu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


80. Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 204/06/11

- schvaluje úpravu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úpravu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

81. Úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 205/06/11

- schvaluje úpravu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

82. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 206/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí v roce 2011 občanskému sdružení Náš region 
a realizaci projektu „Bečovské prameny a studánky“ ve výši 100.000,-- Kč

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

83. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v roce 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 207/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 

- občanskému sdružení Náš region na realizaci projektu „Kraj živých vod“ ve výši 100.000,-- Kč 
- občanskému sdružení PÁ – JA na realizaci projektu „Hipoterapie a animoterapie“ ve výši 100.000,-- Kč

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

84. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 208/06/11

- schvaluje poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce pro rok 2011 
v celkové výši 14.400.000,-- Kč a jejich rozdělením dle varianty „B“

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

85. Informace od zástupce města Karlovy Vary, na téma provoz a budoucí záměr KV ARÉNY

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 209/06/11

- bere na vědomí informace
hlasování

87a) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro občanské sdružení NEJSTE SAMI  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 210/06/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro občanské sdružení NEJSTE SAMI ve výši  195.000,-- Kč na činnost Denního centra Žirafa pro rok 2011

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a občanským sdružením NEJSTE SAMI ve výši 195.000,-- Kč

Termín kontroly: 15.9.2011 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování
87b) Dopis Pozemkovému fondu ČR ve věci výstavby rychlostní silnice R6

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 211/06/11

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje, PaedDr. Josefu Novotnému, písemně informovat Pozemkový fond ČR, a to ve smyslu, že:

Není vhodné, aby v současnosti Pozemkový fond ČR pronajímal, převáděl nebo prodával dalším osobám pozemky, které se nacházejí v koridoru pro vedení trasy rychlostní silnice R6. Koridor budoucí silnice R6 je vymezen jako veřejně prospěšná stavba v platných územně plánovacích dokumentacích jednotlivých dotčených krajů, tj.: Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje, Územní plán velkého územního celku Severočeské hnědouhelné pánve (na území Ústeckého kraje) 
a Územní plán velkého územního celku Rakovnicko (na území Středočeského kraje). Pozemky dotčené koridorem silnice R6 jsou dále jednoznačně vymezeny jako veřejně prospěšné stavby v územních plánech jednotlivých obcí. V územních plánech vydaných od roku 2007 se jedná 
o pozemky s předkupním právem. Skutečnost, že Ministerstvo dopravy ČR zastavilo výstavbu vybraných úseků silnice R6 je pouze dočasné rozhodnutí. Karlovarský kraj považuje výstavbu silnice R6 i nadále za svou vrcholnou prioritu a očekává její realizaci v delším časovém horizontu.

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování


