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



USNESENÍ

ze 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 1.7.2011 (mimo řádný termín) v době od 14:28 do 14:39 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 29 členů zastupitelstva
Omluveni:              ……………………………	Ing. Bureš, Ing. Gold, Ing. Jakobec, Ing. Keřka, 
p. Bolvari, Ing. Orálek, JUDr. Pavel, Ing. Zborník, 
Mgr. Volavková, Ing. Valjentová, Mgr. B. Havel,
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

	Zapojení Karlovarského kraje do Evropského seskupení pro územní 			ZK 212/07/11
spolupráci	
	Projekt: „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“			ZK 213/07/11
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Českému 		bez usnesení

olympijskému výboru
4. 	Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 			ZK 214/07/11
Karlovarského kraje a Akční plán k realizaci Koncepce EVVO Karlovarského 
kraje	
5a)	Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ 		ZK 215/07/11
v Hazlově, příspěvková organizace					
					





      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 č. 5 a)	Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace	 


hlasování

1. Zapojení Karlovarského kraje do Evropského seskupení pro územní spolupráci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 212/07/11

- bere na vědomí zahájení aktivit směřujících k zapojení Karlovarského kraje v Evropském seskupení 
pro územní spolupráci

- schvaluje záměr účasti Karlovarského kraje v Evropském seskupení pro územní spolupráci ve spolupráci s Libereckým a Ústeckým krajem a s partnery na německé a polské straně

Zodpovídá:  PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 213/07/11

- schvaluje realizaci projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“ a vydání závazného příslibu k předfinancování a spolufinancování projektu. Struktura finančních zdrojů pro projekt je následující:

85% uznatelných nákladů, tedy 25.493 EUR, hrazeno z dotace z Blokového grantu Fondu technické asistence v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska
	15% uznatelných nákladů, tedy 4.499 EUR, hrazeno žadatelem (Karlovarským krajem)
celkové výdaje projektu ve výši 29.992 EUR předfinancovány ze 100 % žadatelem 

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 214/07/11

- schvaluje Koncepcí environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje a Akční plán k realizaci Koncepce EVVO Karlovarského kraje v předloženém znění

Termín kontroly: 15.9.2011

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

hlasování

5a) Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 215/07/11

- schvaluje Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Termín kontroly: 8.12.2011  

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování



