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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

z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 15.9.2011 v době od 09:05 do 14:30 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:	……………………………		33 členů zastupitelstva
Omluveni:	……………………………		PaedDr. Novotný, p. Matějka, Ing. Bureš, Ing. Gold,
 					Ing.  Jakobec, p. Bolvari, JUDr. Pavel, Mgr. Borka,
 					MUDr. Kubín, Ing. Hora 
Přizvaní:	……………………………		MUDr. Nečesaný, MBA, p. Homolka, 
 					Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu, vedoucí
 					jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………		Štěpánka Košťálová


usnesení č. 

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

	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 15.9.2011		ZK 216/09/11
	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 27.5.2011 do 8.8.2011	ZK 217/09/11
	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK 218/09/11
	Zpráva výboru pro regionální rozvoj							ZK 219/09/11

Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost					ZK 220/09/11
Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci						ZK 221/09/11
Zpráva finančního výboru									ZK 222/09/11
Zpráva výboru pro národnostní menšiny							ZK 223/09/11
Zpráva kontrolního výboru									ZK 224/09/11
	Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje			ZK 225/09/11
Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad			ZK 226/09/11
	Odvolání Ing. Otmara Homolky z funkce člena kontrolního výboru a volba 		ZK 227/09/11
Jiřího Lébla novým členem Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
	Rozpočtové změny										ZK 228/09/11
	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2011				ZK 229/09/11
	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2011			ZK 230/09/11
	Informace o dotacích ve školství od 1.1.2011 do 31.7.2011				ZK 231/09/11
	Dodatek č. 1 smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu sídlo Územní	ZK 232/09/11 
zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			ZK 233/09/11
pro HC Energii s.r.o.
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			ZK 234/09/11
pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 			staženo
pro město Nové Sedlo
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Ostrov	staženo
	Závěrečná zpráva k projektu „Vzdělávací kursy k problematice EU/EHP v Bruselu“	ZK 235/09/11
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast	ZK 236/09/11 
podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů 
v rámci 4. kola výzvy
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast	ZK 237/09/11 
podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském 
kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 4. kola výzvy
	Sazebník doporučené výše možného prominutí povinnosti odvodu za porušení 	ZK 238/09/11
rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
	Žádost Základní školy Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace, o prominutí	ZK 239/09/11 
odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu 
registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/02.0008
	Žádost Národního institutu pro další vzdělávání o prominutí odvodu a penále 		ZK 240/09/11
za porušení rozpočtové kázně
	Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK 241/09/11
na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové 
organizaci Integrovaná střední škola Cheb
	Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK 242/09/11
na předfinancování realizační fáze projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení 
sportovní haly“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov
	Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové 	ZK 243/09/11
organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic	ZK 244/09/11 
Karlovarského kraje  
	Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 			ZK 245/09/11
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního 
programu v letech 2011 - 2015 a předfinancování dotací na akce na silnicích 
II. a III. třídy v Karlovarském kraji z programů SFŽP a Cíle 3 Programu příhraniční 
spolupráce – dodatek smlouvy o úvěru
	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad				ZK 246/09/11
	Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích					ZK 247/09/11
	Změna charakteru příspěvku poskytnutého obci Staré Sedlo				ZK 248/09/11
	Program obnovy venkova 2011 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo			ZK 249/09/11
	Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 		ZK 250/09/11
Inovační vouchery - návrh pravidel
	1. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2011	ZK 251/09/11
	Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály							ZK 252/09/11
	Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů					ZK 253/09/11
	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Akčního plánu 	ZK 254/09/11
a Realizačního manuálu
	Návrh na udělení dotací pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací	ZK 255/09/11 
činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru 
regionálního rozvoje – II. kolo
	Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2011 		ZK 256/09/11
– 2. kolo
	Výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb	ZK 257/09/11 
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele
	Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování 		ZK 258/09/11
příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“
	Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 	ZK 259/09/11
„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
	Projekt „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, 		ZK 260/09/11
vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 
příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, 
prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2012			ZK 261/09/11
	Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb 		ZK 262/09/11
v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“, 
reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00025 – závěrečná zpráva
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti 		ZK 263/09/11
s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním 
postižením „PATA“
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		ZK 264/09/11
p.p.č. 4029/31, p.p.č. 4029/34 a p.p.č. 4030/40 v k. ú. Hranice u Aše
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		ZK 265/09/11
p.p.č. 1367 a p.p.č. 1375/2 v k. ú. Potůčky
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		ZK 266/09/11
p.p.č. 239/3 a p.p.č. 241/3 v k. ú. Pstruží u Merklína
	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 		ZK 267/09/11
p.p.č. 544/4 v k. ú. Pstruží u Merklína
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		ZK 268/09/11
v k. ú. Jenišov a k. ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku 	ZK 269/09/11
p.p.č. 659/60 v k. ú. Odrava – ŘSD ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		ZK 270/09/11
v k. ú. Ostrov nad Ohří, k. ú. Svinov u Toužimi a k. ú. Kfely u Ostrova – ŘSD ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 		ZK 271/09/11
p.p.č. 2021/1 v k. ú. Bečov nad Teplou
	Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek		ZK 272/09/11 
p.p.č. 473/8 v k. ú. Lužná u Františkových Lázní
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku města	ZK 273/09/11 
Horní Slavkov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Horní Slavkov
	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemků p.p.č. 2013/6		ZK 274/09/11 
a p.p.č. 2012/11 v k. ú. Hranice u Aše  
	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2914/9 		bez usnesení
a p.p.č. 2914/1 v k. ú. Dražov
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 78 	ZK 275/09/11
na pozemku st.p.č. 45/1 a pozemek st.p.č. 45/1, vše v k. ú. Černava
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky včetně	ZK 276/09/11 
části stavby silnice č. III/21030, SO 107, mostu ev. č. 21030-2, součástí 
a příslušenství v k. ú. Svatava
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky 		ZK 277/09/11
p.p.č. 287/3, p.p.č. 287/4 v k. ú. Nové Kounice a p.p.č. 305/9 v k. ú. Rybničná
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku 	ZK 278/09/11
p.p.č. 360 v k. ú. Třebeň
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky 		ZK 279/09/11
v k. ú. Krajková
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky 		ZK 280/09/11
v k. ú. Ostrov nad Ohří a k. ú. Dolní Žďár u Ostrova
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 281/09/11
města Sokolov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Sokolov 
do majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 282/09/11
města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Nové Sedlo 
do majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města	ZK 283/09/11 
Chodov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Chodov do majetku 
Karlovarského kraje
	Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací 		ZK 284/09/11
č. BD 6012/VH/2007 ze dne 29.10.2007 - ev. č. 227/2007, související s realizací 
stavby „I/21 Velká Hleďsebe“
	Změna části usnesení č. ZK 317/12/09 ze dne 10.12.2009 – Bezúplatný převod 	ZK 285/09/11
nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – některé nemovitosti v areálu bývalého 
SOU lesnického v Abertamech
	Změna části usnesení č. ZK 185/06/11 ze dne 16.06.2011 – Příslib budoucího 		ZK 286/09/11
majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“
	Darování sochy Karla IV. městu Karlovy Vary						ZK 287/09/11
	Darování movitého majetku městu Kraslice						ZK 288/09/11
	Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje			ZK 289/09/11
	Přerozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 		ZK 290/09/11
památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových		ZK 291/09/11
rezervací a městských památkových zón 2011 – navýšení a výjimka
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK 292/09/11
rezervací a městských památkových zón 2011 – II., III. a IV. etapa
	Projekt „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“				ZK 293/09/11
	schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu 
pro období let 2007 - 2013 
	schválení podání žádosti do Regionálního operačního programu NUTS 2 
Severozápad pro období let 2007 – 2013
	schválení finančního krytí projektu

schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 
kraje na financování přípravné fáze projektu „Revitalizace národní památky 
Císařské lázně“ a správu Nemovitostí
	Oznámení o ukončení projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální 		ZK 294/09/11
depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje p.o., v Chebu“ realizovaného 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
	Oznámení o ukončení projektu „Knedlík – kloss – knödel aneb knedlíkové nebe“	ZK 295/09/11 
realizovaného z prostředků Dispozičního fondu Cíl 3 Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko
	Projekt „ArchaeoMontan“ - schválení finančního krytí					ZK 296/09/11
	Oznámení o ukončení projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje	ZK 297/09/11 
v roce 2010“ realizovaného z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad
	Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov	ZK 298/09/11 
pro děti do 3 let  
	Tisková oprava usnesení č. ZK 191/06/11 - projekt „Karlovarská krajská 		ZK 299/09/11
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
	Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci První české 		ZK 300/09/11
gymnázium v Karlových Varech
	Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Integrovaná střední 	ZK 301/09/11
škola technická a ekonomická Sokolov
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské 	ZK 302/09/11
univerzitě v Plzni
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje asociaci 		ZK 303/09/11
„Záchranný kruh“
	Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2011	ZK 304/09/11
	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola	ZK 305/09/11 
a praktická škola Karlovy Vary
	Změna č. 24 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci 		ZK 306/09/11
Pomezí nad Ohří
	Změna č. 25 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci 		ZK 307/09/11
Jáchymov – místní část Mariánská
	„Otročin, Měchov - vodovod “ - podpora z Ministerstva zemědělství ČR 		ZK 308/09/11
a spolufinancování Karlovarským krajem
	Vodohospodářské akce - žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR 		ZK 309/09/11
v roce 2011 a kofinancování krajem - tisková oprava části důvodové zprávy 
k usnesení č. ZK 201/06/11 ze dne 16.6.2011
	Prodej akcií obchodní společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ 			ZK 310/09/11
SPOLEČNOST, a.s.
	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK 311/09/11
	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.					ZK 312/09/11











  Mgr. Martin Havel v. r.	                 	     		Ing. Petr Navrátil v. r.
    náměstek hejtmana					            náměstek hejtmana	
             Karlovarského kraje       	





























A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Zdeňka Berku
- Mgr. Jiřího Holana
- Mgr. Tomáše Hybnera

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jaroslava Bradáče
- Josefa Murča

hlasování

C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání s následujícími změnami: 

Staženo z programu:	

bod č. 20		Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Nové Sedlo

bod č. 21		Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Ostrov	
	
hlasování

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 15.9.2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 216/09/11

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 15.9.2011

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 27.5.2011 do 8.8.2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 217/09/11

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje a jednání:
 	20. jednání dne 27.5.2011 (mimo řádný termín)
	21. jednání dne 6.6.2011 
	22. jednání dne 13.6.2011 (mimo řádný termín)
	23. jednání dne 16.6.2011 (mimo řádný termín)
	24. jednání dne 20.6.2011 
	25. jednání dne 27.6.2011 (mimo řádný termín) 
	26. jednání dne 11.7.2011 
	27. jednání dne 25.7.2011 
28. jednání dne 8.8.2011
						
Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování


3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 218/09/11

- 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 219/09/11

- bere na vědomí usnesení z 29., 30., 31. 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 220/09/11

- bere na vědomí usnesení z 18. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 75/08/11 – 84/08/11

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 221/09/11

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 30.8.2011

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

hlasování



7. Zpráva finančního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 222/09/11

- bere na vědomí usnesení ze 17. řádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 7.9.2011

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Berka, předseda finančního výboru

hlasování


8. Zpráva výboru pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 223/09/11

- bere na vědomí usnesení z 18. zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje, konaného dne 1.9.2011

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

hlasování


9. Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 224/09/11

- bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 149/08/11 – 159/08/11

Zodpovídá: Mgr. Bohdan Havel, předseda kontrolního výboru

hlasování


10. Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 225/09/11

- bere na vědomí zápis z 18. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 24.8.2011

Termín kontroly: 8.12.2011

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 226/09/11

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

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

hlasování


12. Odvolání Ing. Otmara Homolky z funkce člena kontrolního výboru a volba Jiřího Lébla novým členem Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 227/09/11

- odvolává Ing. Otmara Homolku z funkce člena kontrolního výboru na vlastní žádost dnem 14.07.2011

- volí Jiřího Lébla členem kontrolního výboru dnem 15.09.2011

- ukládá vedoucímu Odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje, informovat Jiřího Lébla 
o skutečnosti, že se stal členem kontrolního výboru a kterým dnem se tak stalo

Termín kontroly: 8.12.2011

Zodpovídá: Mgr. Jaromír Kruták, vedoucí odboru kontroly 

hlasování


13. Rozpočtové změny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 228/09/11

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 219/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 57.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, určené na financování programu „Prevence rizikového chování“, název projektu „Rodič, součást prevence“. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Františkovy Lázně Základní školu Františkovy Lázně, Česká 39/1. 

Rozpočtovou změnu č. 220/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.167.680,60 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 Praktickou školu Aš, Studentská 1612, ve výši 355.417,20 Kč, Základní školu Cheb, Kostelní nám. 185, ve výši 600.381,60 Kč, Základní školu jazyků Karlovy Vary, Libušina 1032, ve výši 1.211.881,80 Kč.



Rozpočtovou změnu č. 317/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 277.926,60 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 příspěvkovou organizaci zřizovanou obcí Drmoul Základní školu a mateřskou školu Drmoul. 

Rozpočtovou změnu č. 320/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 6.456.231,60 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 Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Rozpočtovou změnu č. 323/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 4.945.860,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi Karlovarského kraje (rozpis na jednotlivé školy je uveden v důvodové zprávě) a organizacím budou poukázány prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Termín kontroly: 8.12.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


14. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 229/09/11

- bere na vědomí informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2011 až 284/2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


15. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 230/09/11

- bere na vědomí aktuální rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2011 (stav k datu 
31. července 2011)

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování



16. Informace o dotacích ve školství od 1.1.2011 do 31.7.2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 231/09/11

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za období od 1. ledna do 31. července 2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


17. Dodatek č. 1 smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu sídlo Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 232/09/11

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o úvěru mezi Karlovarským krajem a Československou obchodní bankou a.s.

Termín kontroly: 8.12.2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


18. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro HC Energii s.r.o.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 233/09/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro HC Energii s.r.o., ve výši 100.000,-- Kč na 10. ročník hokejového turnaje staršího dorostu „O pohár hejtmana Karlovarského kraje“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a HC Energií s.r.o., ve výši 100.000,-- Kč

Termín kontroly: 8.12.2011 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování


19. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 234/09/11

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY ve výši 500.000,-- Kč na 46. ročník Mezinárodního filmového festivalu

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Nadací FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY ve výši 500.000,-- Kč
Termín kontroly: 8.12.2011 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování


20. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Nové Sedlo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo předmětný bod z programu jednání.


21. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Ostrov  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo předmětný bod z programu jednání.


22. Závěrečná zpráva k projektu „Vzdělávací kursy k problematice EU/EHP v Bruselu“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 235/09/11

- schvaluje závěrečnou zprávu k projektu „Vzdělávací kursy k problematice EU/EHP v Bruselu“

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana

hlasování


23. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 4. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 236/09/11

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

- schvaluje grantové projekty ve 4. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


24. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů v rámci 4. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 237/09/11
- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty ve 4. kole výzvy, jimž nebude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


25. Sazebník doporučené výše možného prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 238/09/11

- bere na vědomí informaci k Sazebníku doporučené výše možného prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně ke stanovení finančních oprav u výdajů příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

- schvaluje přijetí a používání Sazebníku doporučené výše možného prominutí povinnosti odvodu 
za porušení rozpočtové kázně ke stanovení finančních oprav u výdajů příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že příslušný orgán kraje je oprávněn učinit výjimku z daného Sazebníku (dle návrhu)

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


26. Žádost Základní školy Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace, o prominutí odvodu 
a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/02.0008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 239/09/11

- schvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a to ve výši 80 % z částky 8.726,-- Kč, tj. 6.981,-- Kč Základní škole Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace

- schvaluje prominutí povinnosti zaplatit penále ve výši 1.292,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně a to ve výši 100 % z této částky 

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


27. Žádost Národního institutu pro další vzdělávání o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 240/09/11

- schvaluje prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 17.244,-- Kč Národnímu institutu pro další vzdělávání, a to ve výši 100 % z této částky

- schvaluje prominutí povinnosti zaplatit penále ve výši 14.408,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


28. Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 241/09/11

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb ve výši 2.885.324,05 Kč na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


29. Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 242/09/11

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov ve výši 2.402.324,56 Kč na předfinancování realizační fáze projektu „ISŠTE Sokolov – zateplení sportovní haly“ v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, předložit smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu hejtmanovi 
Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


30. Projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 243/09/11

- schvaluje zařazení projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje poskytnutí příspěvku z prostředků Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ ve výši 900.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje jako žadatele o dotaci pro projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

- schvaluje celkové výdaje projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ v maximální výši 37.000.000,-- Kč včetně DPH uvedené v žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

- schvaluje závazek Karlovarského kraje, zajistit spolufinancování projektu „Centrum odborného a praktické vzdělávání ISŠ Cheb“ po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. max. 
5.550.000,-- Kč včetně DPH

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 244/09/11
 
- schvaluje Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, vložit schválený Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině organizace Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje do příslušných rejstříků

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


32. Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 - 2015 
a předfinancování dotací na akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji z programů SFŽP 
a Cíle 3 Programu příhraniční spolupráce – dodatek smlouvy o úvěru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 245/09/11

- bere na vědomí uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s., Bělehradská 13, 361 19 Karlovy Vary, na „Zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 – 2015 a předfinancování dotací na akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji z programů SFŽP a Cíle 3 Programu přeshraniční spolupráce“ 

- schvaluje uzavření Souhlasu ručitele s dohodou věřitele a dlužníka o změně závazku mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací a Komerční bankou, a.s., Bělehradská 13, 
361 19 Karlovy Vary, na zajištění finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci Regionálního operačního programu v letech 2011 - 2015 
a předfinancování dotací na akce na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji z programů SFŽP a Cíle 3 Programu přeshraniční spolupráce a pověřuje hejtmana Karlovarského kraje jeho podpisem

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


33. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 246/09/11

- schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje 
- odboru regionálního rozvoje Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, ev. č. D 1146/2010 
a navýšení dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2011 o 3.750.000,-- Kč

- schvaluje návrh Rámcové smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro roky 2012 – 2015 a rámec pro poskytnutí dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad – Úřad regionální rady a na spolufinancování projektů z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad na roky 2012 - 2015 v celkové výši 169.050.000,-- Kč

- schvaluje návrh vzorové Prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


34. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 247/09/11

- schvaluje změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek mikroregionu MAS Vladař, o.p.s., v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. 
D 198/2011

- schvaluje změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Černava v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 613/2011

- schvaluje změnu charakteru akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Libavské Údolí v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 573/2011

- schvaluje změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Tři Sekery v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 626/2011

- schvaluje změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek mikroregionu Občanské sdružení Místní akční skupiny Krušné hory západ v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 157/2011

- schvaluje změnu akce, na kterou bylo schváleno poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova městu Skalná

Původně usnesením č. ZK 83/04/11 ze dne 28.4.2011 schválen příspěvek ve výši 220.000,-- Kč na realizaci akce Veřejné osvětlení v ulicích Za Školou a Lesní.
Nový návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 220.000,-- Kč na realizaci akce Rekonstrukce střechy obytného domu Za Školou 391/392.

- schvaluje změnu názvu a parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Tatrovice v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 669/2011

Termín kontroly: leden 2012 

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

hlasování


35. Změna charakteru příspěvku poskytnutého obci Staré Sedlo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 248/09/11

- schvaluje změnu charakteru  příspěvku poskytnutého obci Staré Sedlo na dokončení komunikace 
ul. Krátká a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 723/2011
Termín kontroly: leden 2012  

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

hlasování


36. Program obnovy venkova 2011 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 249/09/11

- schvaluje návrh přerozdělení finančních prostředků v rámci II. kola Programu obnovy venkova pro rok 2011 dle přílohy č. 1

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


37. Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery 
- návrh pravidel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 250/09/11

- schvaluje návrh Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
– odboru regionálního na „Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“

Termín kontroly: duben 2012

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

hlasování


38. 1. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 251/09/11

- bere na vědomí „1. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2011“ v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území dle návrhu    

- ukládá odboru regionálního rozvoje, zajistit veškeré další úkony stanované prováděcím právním předpisem, a to:
1) ukládání 1. úplné aktualizace územně analytických podkladů
2) zveřejnění 1. úplné aktualizace územně analytických podkladů v rozsahu umožňujícím dálkový přístup
3) zaslání 1. úplné aktualizace územně analytických podkladů Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 
a Ministerstvu životního prostředí ČR do 6-ti měsíců od jejich aktualizace   

- ukládá odboru regionálního rozvoje vyzvat k doplnění údajů do 1. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2011 samosprávy a organizace v Karlovarském kraji

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

hlasování


39. Analýza Krušnohorské lyžařské magistrály

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 252/09/11

- souhlasí s tím, aby požadavek na zapracování trasy Krušnohorské lyžařské magistrály do Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje byl součástí zprávy o jejich uplatňování v uplynulém období    

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

hlasování


40. Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 253/09/11

- souhlasí s tím, aby požadavek na zapracování zpřesněného koridoru obchvatu do Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje byl součástí zprávy o jejich uplatňování v uplynulém období

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

hlasování


41. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 – aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 254/09/11

- schvaluje návrh aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

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

hlasování


42. Návrh na udělení dotací pro rok 2011 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – II. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 255/09/11

- schvaluje rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, v roce 2011 – II. kolo dle přílohy č. 1

Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
hlasování
43. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2011 – 2. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 256/09/11

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 2. kola dotačního programu Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2011 dle návrhu uvedeného v tabulce

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


44. Výstupy Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 257/09/11

- schvaluje Plány rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb na období 2009 – 2017 zařízení sociálních služeb, která zřizuje Karlovarský kraj, dle přílohy č. 1 – 16, zpracované v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné 
a kvalitní z pohledu uživatele

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


45. Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 258/09/11

- schvaluje projektový záměr Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

- schvaluje zařazení projektového záměru Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje realizaci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu

- jmenuje vedoucím Individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“ ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., Ing. Uhříčka

Termín kontroly: 8.12.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


46. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 259/09/11

- schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

- vydává dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

Termín kontroly: 8.12.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování


47. Projekt „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 260/09/11

- jmenuje Jaroslavu Štádlerovou, ředitelku Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, vedoucím projektu a hlavní kontaktní osobou projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Životní prostření, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

- schvaluje závazek Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 
ve výši 750.000,-- Kč

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování přípravné fáze projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla mezi Karlovarským krajem a Domovem pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace
 
- schvaluje, že žadatelem o dotaci pro projekt „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla bude příspěvková organizace Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace

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

- schvaluje celkové výdaje projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 12.250.000,-- Kč včetně DPH, uvedenými v žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zateplení střešního 
a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla po celou dobu jeho realizace 
ve výši 10 % uznatelných výdajů, tj. 1.225.000,-- Kč včetně DPH a výdajů neuznatelných

Termín kontroly: 8.12.2011

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


48. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 261/09/11

- schvaluje Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2012

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


49. Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00025 – závěrečná zpráva

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 262/09/11

- bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci a vyúčtování Individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“

Zodpovídá:	Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
	Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

hlasování



50. Úplatné 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 263/09/11

- schvaluje úplatné nabytí následující nemovitosti:

-	 pozemku p.p.č. 146/63 o výměře 1ﾠ908 m21 908 m2 v k. ú. Skalná 

formou kupní smlouvy, mezi městem Skalná zastoupeným starostou Ing. Radomilem Goldem, sídlem Sportovní 9, 351 34 Skalná (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu 553.320,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví města Skalná do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje úplatné 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

formou kupní smlouvy, mezi panem Josefem Špalkem, trvale bytem Na Mýtině 1768/5, 352 01 Aš 
(jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu 1.850.000,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Josefa Špalka do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje úplatné nabytí následující nemovitosti:

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

formou kupní smlouvy, mezi panem Petrem Hodanem, trvale bytem Dobrovského 2539/11, 352 01 Aš 
(jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem (jako kupující na straně druhé), za cenu 
560.000,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Petra Hodana do majetku Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


51. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 4029/31, p.p.č. 4029/34 a p.p.č. 4030/40 v k. ú. Hranice u Aše

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 264/09/11

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 4029/31 o výměře 2800 m2, p.p.č. 4029/34 o výměře 71 m2 
a p.p.č. 4030/40 o výměře 3534 m2 v k. ú. Hranice u Aše a obci Hranice, formou kupní smlouvy mezi panem Josefem Tomšů a paní Zdenkou Tomšů, oba bytem Zborovská 112, PSČ 351 24 Hranice (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 
60,-- Kč/m2, tj. celkem 384.300,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Tomšů 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


52. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1367 a p.p.č. 1375/2 v k. ú. Potůčky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 265/09/11

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1367 o výměře cca 241 m2 a p.p.č. 1375/2 o výměře cca 100 m2  v k. ú. a obci Potůčky, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí kupující na straně druhé), za kupní cenu, která bude stanovena v souladu s předpisy o oceňování majetku platných ke dni podpisu kupní smlouvy, na základě znaleckého posudku s cenou obvyklou v místě a čase, a tím převést 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 smlouvy o budoucí kupní smlouvě a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 8.12.2011

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


53. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 239/3 a p.p.č. 241/3 v k. ú. Pstruží u Merklína

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 266/09/11

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 239/3 o výměře 15 m2 a p.p.č. 241/3 o výměře 2 m2 v k. ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín, formou kupní smlouvy mezi panem Stanislavem Sloupem, bytem Pstruží 23, PSČ 363 01 Merklín - Pstruží (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 1.270,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku pana Stanislava Sloupa 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


54. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 544/4 v k. ú. Pstruží u Merklína

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 267/09/11

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 544/4 o výměře 56 m2 v k. ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín, formou kupní smlouvy mezi panem Bohumilem Svobodou a paní Ivanou Svobodovou, oba bytem U Ohře 210/19, PSČ 360 18 Karlovy Vary (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 1.680,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Svobodových 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


55. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Jenišov a k. ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 268/09/11

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 182/13, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1058-98/2011 z původní pozemkové parcely č. 182/13 a označena původním parcelním číslem jako pozemková parcela č. 182/13 o výměře 933 m2 a pozemků p.č. 182/14 o výměře 1695 m2, p.č. 182/20 
o výměře 6 m2, p.č. 792 o výměře 7301 m2, vše v k. ú. a obci Jenišov a pozemků p.č. 493/35 o výměře 58 m2, p.č. 493/37 o výměře 5915 m2 a p.č. 493/40 o výměře 1362 m2, vše v k. ú. Hory u Jenišova a obci Hory formou darovací smlouvy, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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


56. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 659/60 
v k. ú. Odrava – ŘSD ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 269/09/11

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 659/60, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 162-120/2011 z původní pozemkové parcely č. 659/60 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 659/80 o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Odrava formou darovací smlouvy, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390 
(jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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


57. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Ostrov nad Ohří, k. ú. Svinov u Toužimi a k. ú. Kfely u Ostrova – ŘSD ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 270/09/11

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 2631/38, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1548-125/2011 z původního pozemku p.p.č. 2631/38 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2631/56 o výměře 513 m2 a pozemků p.p.č. 2631/31 o výměře 352 m2, p.p.č. 2632/3 o výměře 556 m2, p.p.č. 2632/5 o výměře 270 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov, pozemku p.p.č. 1503/3 o výměře 
6 m2 v k. ú. Svinov u Toužimi a obci Útvina a pozemku p.č. 360/9 o výměře 91 m2 v k. ú. Kfely u Ostrova 
a obci Ostrov, formou darovací smlouvy, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 65993390 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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


58. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 2021/1 v k. ú. Bečov nad Teplou

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 271/09/11

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 2021/1 o výměře 400 m2 v k. ú. a obci Bečov nad Teplou, formou darovací smlouvy mezi městem Bečov nad Teplou, se sídlem nám. 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou, IČ 00254410, zastoupeným paní Olgou Halákovou, starostkou 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 předmětnou nemovitost z vlastnictví města Bečov nad Teplou 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



59. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 473/8 v k. ú. Lužná u Františkových Lázní

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 272/09/11

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 473/8 o výměře 233 m2 v k. ú. Lužná u Františkových Lázní 
a obci Libá, formou darovací smlouvy mezi obcí Libá, se sídlem Libá 220, PSČ 351 31 Libá, IČ 00254037, zastoupenou Bc. Milošem Vondráškem, starostou obce (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví obce Libá 
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

hlasování


60. Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje z majetku města Horní Slavkov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 273/09/11

- schvaluje bezúplatné nabytí následujících nemovitostí:

-  rekonstruovaná bytová jednotka č. 607/11, byt, v budově č.p. 607 na pozemku st.p.č. 853 s podílem 
ve výši 502/8957 na společných částech domu č.p. 607 a pozemku st.p.č. 853
-  rekonstruovaná bytová jednotka, byt, v budově č.p. 607 na pozemku st.p.č. 853 s podílem ve výši 502/8957 na společných částech domu č.p. 607 a pozemku st.p.č. 853
-  rekonstruovaná bytová jednotka, byt, v budově č.p. 608 na pozemku st.p.č. 854 s podílem ve výši 488/8991 na společných částech domu č.p. 608 a pozemku st.p.č. 854
-  rekonstruovaná bytová jednotka, byt, v budově č.p. 608 na pozemku st.p.č. 854 s podílem ve výši 508/8991 na společných částech domu č.p. 608 a pozemku st.p.č. 854
vše v k. ú. a obci Horní Slavkov

formou darovací smlouvy mezi městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, 
IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou (jako dárce na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 22, 357 31 Horní Slavkov, IČ 49767267 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Horní Slavkov do vlastnictví Karlovarského kraje


- schvaluje bezúplatný převod následujících nemovitostí:

- budova č.p. 658 na pozemku st.p.č. 883
- pozemek st.p.č. 883
- budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 884/2
- pozemek st.p.č. 884/2
- garáž bez čp/če na pozemku st.p.č. 2780
- pozemek st.p.č. 2780
- pozemek p.p.č. 2533/43
- pozemek p.p.č. 2533/178
vše v k. ú. Horní Slavkov

formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Dětským domovem Horní Slavkov (jako dárce na straně jedné) a městem Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, 
IČ 00259322, zastoupeným starostkou města Mgr. Janou Vildumetzovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov

- ukládá řediteli Dětského domova Horní Slavkov, 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

hlasování


61. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemků p.p.č. 2013/6 a p.p.č. 2012/11 v k. ú. Hranice u Aše  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 274/09/11

- schvaluje prodej pozemků p.p.č. 2013/6 o výměře 224 m2 a p.p.č. 2012/11 o výměře 1103 m2, v k. ú. Hranice u Aše, v obci Hranice, okres Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Pavlem Šambergerem, bytem Hraniční 611, 351 24 Hranice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 106.160,-- Kč + 950,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 3.900,-- Kč za vyhotovení geometrického plánu + 500,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 
111.510,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Pavla Šambergera

- ukládá řediteli Domova pro seniory v Hranicích, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 8.12.2011

Zodpovídá: Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro Seniory v Hranicích, příspěvkové organizace

hlasování


62. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2914/9 a p.p.č. 2914/1 v k. ú. Dražov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.


63. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 78 na pozemku st.p.č. 45/1 a pozemek st.p.č. 45/1, vše v k. ú. Černava

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 275/09/11

- schvaluje bezúplatný převod budovy č.p. 78 na pozemku st.p.č. 45/1 a pozemku st.p.č. 45/1 o výměře 
912 m2, vše v k. ú. Černava, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a obcí Černava, se sídlem 362 23 Černava 81, IČ 00573205 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Černava

- ukládá ředitelce Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


64. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky včetně části stavby silnice č. III/21030, SO 107, mostu ev. č. 21030-2, součástí a příslušenství v k. ú. Svatava

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 276/09/11

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 690/1, č. 691/1, č. 692, č. 699/1 o celkové výměře 5396 m2 
a části pozemku p.č. 741/1 jejíž přesná výměra bude určena na základě geometrického plánu vyhotoveného po skutečném provedení stavby „II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava“, vše včetně části stavby silnice č. III/21030 o předpokládané délce 0,940 km, mostu ev. č. 21030-2, součástí a příslušenství a stavebního objektu SO 107 – Sjezd na MK Svatava v k. ú. a obci Svatava formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí, stavby silnice III/21030, mostu ev. č. 21030-2, SO 107, součástí a příslušenství mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a městysem Svatava, se sídlem Svatava, ČSA 277, PSČ 357 03, IČ 00573141 
(jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku městyse Svatava

- schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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


65. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 287/3, p.p.č. 287/4 v k. ú. Nové Kounice a p.p.č. 305/9 v k. ú. Rybničná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 277/09/11

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 287/3 o výměře 647 m2 a p.p.č. 287/4 o výměře 507 m2 v k. ú. Nové Kounice a obci Bochov a pozemku p.p.č. 305/9 o výměře 631 m2 v k. ú. Rybničná a obci Bochov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, PSČ 364 71 Bochov, IČ 00254444 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Bochov

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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


66. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 360 v k. ú. Třebeň

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 278/09/11

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 360, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 182-224/2011 z původního pozemku p.p.č. 360 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 360/2 o výměře 48 m2 v k. ú. a obci Třebeň, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Třebeň, se sídlem Třebeň 31, PSČ 351 34 Skalná, IČ 00572705, zastoupenou panem Antonínem Kalinou, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Třebeň

- 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


67. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Krajková

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 279/09/11

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1795/5 o výměře 291 m2, p.p.č. 1795/6 o výměře 549 m2, p.p.č. 1795/7 o výměře 201 m2, p.p.č. 1795/8 o výměře 118 m2, p.p.č. 1795/9 o výměře 131 m2 
a p.p.č. 1795/10 o výměře 394 m2, vše v k. ú. a obci Krajková, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako dárce na straně jedné) a obcí Krajková, se sídlem Krajková č.p. 295, PSČ 357 08, IČ 00259411, zastoupenou Ing. Romanem Šístkem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Krajková

- 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


68. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Ostrov nad Ohří 
a k. ú. Dolní Žďár u Ostrova

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 280/09/11

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2631/35 o výměře 1048ﾠm21048 m2, p.p.č. 2897/49 o výměře 368 m2, p.p.č. 2897/51 o výměře 174 m2, p.p.č. 2897/52 o výměře 937 m2, vše v k. ú. Ostrov nad Ohří a obci Ostrov a pozemků p.p.č. 412/5 o výměře 42ﾠm242 m2, p.p.č. 413/2 o výměře 11 m2, vše v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova 
a obci Ostrov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, PSČ 363 20 Ostrov, IČ 00254843, zastoupeným Bc. Pavlem Čekanem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Ostrov

- 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


69. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 281/09/11

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 447/2 o výměře 10772 m2, p.č. 515/1 o výměře 7710 m2, p.č. 522/2 o výměře 14306 m2 a části pozemku p.č. 501/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 431-1550/2011 z původního pozemku p.č. 501/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 501/19 o výměře 449 m2, vše v k. ú. Vítkov u Sokolova a obci Sokolov a pozemků p.č. 3633/3 o výměře 1362 m2, p.č. 374/2 o výměře 42 m2, p.č. 4111/5 o výměře 129 m2 a části pozemku p.č. 4111/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2909-31/2011 z původního pozemku p.č. 4111/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 4111/9 o výměře 1914 m2, vše v k. ú. a obci Sokolov včetně všech součástí, staveb a příslušenství formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Berkou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1447/1 o výměře 1462 m2 a části pozemku p.č. 4104/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2938-55/2011 z původního pozemku p.č. 4104/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 4104/7 o výměře 1171 m2, vše v k. ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 00259586, zastoupeným starostou města Ing. Zdeňkem Berkou (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 Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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


70. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Nové Sedlo 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 282/09/11

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 13/13 o výměře 193 m2, p.č. 13/14 o výměře 35 m2, p.č. 13/15 
o výměře 342 m2, p.č. 13/16 o výměře 440 m2, p.č. 13/17 o výměře 2 m2, p.č. 13/18 o výměře 1 m2 a p.č. 24/10 o výměře 1278 m2, vše v k. ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo a pozemků p.č. 1176/10 o výměře 50 m2, p.č. 1313/14 o výměře 10 m2, p.č. 1313/15 o výměře 24 m2, p.č. 1313/16 o výměře 47 m2, p.č. 1367/9 o výměře 33 m2, p.č. 1367/10 o výměře 258 m2, p.č. 1367/11 o výměře 15 m2, p.č. 1383/2 o výměře 5 m2, p.č. 1383/3 o výměře 32 m2, p.č. 1389/13 o výměře 4 m2, p.č. 1389/14 o výměře 15 m2 a p.č. 1389/16 
o výměře 22 m2, vše v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obec Nové Sedlo formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nové Sedlo, se sídlem Nové Sedlo, Masarykova 502, PSČ 357 34, IČ 00259527, zastoupeným starostkou města paní Kristou Kulhanovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Nové Sedlo

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 386/9 o výměře 75 m2, p.č. 386/11 o výměře 123 m2, p.č. 387/10 o výměře 1262 m2, p.č. 8/6 o výměře 3 m2 a p.č. 14/4 o výměře 78 m2, vše v k. ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo a pozemků p.č. 1176/12 o výměře 23 m2, p.č. 1313/17 o výměře 58 m2, p.č. 1313/18 
o výměře 24 m2, p.č. 1368/5 o výměře 3 m2 a p.č. 1389/15 o výměře 22 m2, vše v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo formou darovací smlouvy, mezi městem Nové Sedlo, se sídlem Nové Sedlo, Masarykova 502, PSČ 357 34, IČ 00259527, zastoupeným starostkou města paní Kristou Kulhanovou (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 Nové Sedlo 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


71. 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 283/09/11

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1965/23 o výměře 117 m2 a p.č. 1965/24 o výměře 28 m2 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. 1949/6 o výměře 524 m2 a p.č. 1966/12 o výměře 257 m2 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
hlasování
72. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BD 6012/VH/2007 
ze dne 29.10.2007 - ev. č. 227/2007, související s realizací stavby „I/21 Velká Hleďsebe“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 284/09/11

- schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací č. BD 6012/VH/2007 ze dne 29.10.2007 - ev. č. 227/2007, související s realizací stavby „I/21 Velká Hleďsebe“, uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ 65993390 (jako budoucí dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), dle návrhu

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy darovací a pověřuje jej podpisem tohoto dodatku

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


73. Změna části usnesení č. ZK 317/12/09 ze dne 10.12.2009 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – některé nemovitosti v areálu bývalého SOU lesnického v Abertamech

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 285/09/11

- zrušuje část usnesení č. ZK 317/12/09 ze dne 10.12.2009 ve znění:

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 167/1 o výměře 984 m2, včetně stavby garáží, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí

Zbývající část usnesení č. ZK 317/12/09 ze dne 10.12.2009 se nemění.

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 167/1 o výměře 792 m2, stavby garáží bez čp/če na pozemku st.p.č. 832 a pozemku st.p.č. 832 o výměře 192 m2

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


74. Změna části usnesení č. ZK 185/06/11 ze dne 16.06.2011 – Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka Ohře“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 286/09/11

- zrušuje část usnesení č. ZK 185/06/11 ze dne 16.06.2011 ve znění:

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ v k. ú. Hradiště u Chebu, 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

Zbývající část usnesení č. ZK 185/06/11 ze dne 16.06.2011 se nemění.

- schvaluje příslib budoucího majetkoprávního vypořádání stavby komunikace pro cyklostezku realizované v rámci projektu „Cyklostezka Ohře“ v k. ú. Hradiště u Chebu, za cenu v místě a čase obvyklou. V případě, že bude tato cena nižší než 168,-- Kč/m², budou prodány pozemky za tuto minimální cenu a cena 
168,-- Kč/m² bude cenou smluvní.

- schvaluje znění smlouvy o nájmu nemovitého majetku dle návrhu

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


75. Darování sochy Karla IV. městu Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 287/09/11

- schvaluje darování majetku Karlovarského kraje kulturní památky sochy Karla IV. umístěné na objektu I. P. Pavlova 7, č.p. 891, která je ve správě příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Krajskou knihovnou Karlovy Vary (jako dárcem na straně jedné) a městem Karlovy Vary (jako obdarovaným na straně druhé)

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy dle návrhu

- ukládá ředitelce příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary, PhDr. Evě Žákové, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


76. Darování movitého majetku městu Kraslice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 288/09/11

- schvaluje darování movitého majetku kraje v pořizovací hodnotě 3.152.998,86 Kč, dosud užívaného Střední školou živnostenskou Sokolov městu Kraslice

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, (jako vlastníkem) a městem Kraslice (jako obdarovaným) dle návrhu

- ukládá ředitelce Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje ji podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

77. Rozhodnutí o neupotřebitelném movitém majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 289/09/11

- schvaluje bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku Karlovarského kraje Císařským lázním Karlovy Vary, zájmovému sdružení právnických osob, se sídlem 360 21 Karlovy Vary – Dvory, Závodní 88/353, IČ 72055642, a to osobní automobil – Škoda Fabia Comfort 1,4, RZ 1K3 9661

- souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem 
PaedDr. Josefem Novotným (jako dárcem na straně jedné) a ředitelem Císařských lázní Karlovy Vary, zájmové sdružení právnických osob, Ing. Lukášem Siřínkem (jako obdarovaným na straně druhé)

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


78. Přerozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 290/09/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2011 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje, a to: 
  
Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
Návrh komise
Kanonie premonstrátů Teplá
Mariánské Lázně – Úšovice, kostel sv. Antonína Paduánského
Oprava střechy 
a výměna střešní krytiny
80.000,-- Kč

- schvaluje navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2011 na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů na území Karlovarského kraje žadateli, kterému již byl v roce 2011 příspěvek poskytnut, a to:

Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
Návrh komise
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy 
a Damiána ve Staré Boleslavi
Javorná, zámek
Celková oprava krovu a výměna střešní krytiny
80.000,-- Kč

- zplnomocňuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2011

- mění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 112/04/11 ze dne 28.4.2011, a to tak, že výše příspěvku uvedená v tabulce na řádku č. 24 ve  sloupci 4, se mění ze 200.000,--  Kč na 280.000,-- Kč, takže na realizaci projektu: „Javorná, zámek – celková oprava krovu a výměna střešní krytiny“, bude v roce 2011 poskytnut příspěvek v celkové výši 280.000,-- Kč

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


79. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 – navýšení a výjimka

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 291/09/11

- schvaluje navýšení příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón
Ministerstva kultury České republiky v roce 2011 o částku 122.996,-- Kč městu Cheb na akci obnovy: Cheb, hradby u Chebského hradu - oprava barokních městských hradeb - IV. etapa - Mlýnská věž - a V. etapa

- mění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 189/06/11 ze dne 16.6.2011, a to tak: výše příspěvku uvedená v 1. tabulce na 3. řádku ve 2. sloupci se mění z částky 1.587.018,-- Kč na částku 1.710.014,-- Kč na akci obnovy: Cheb, hradby u Chebského hradu - oprava barokních městských hradeb 
- IV. etapa - Mlýnská věž - a V. etapa

- schvaluje navýšení příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón  
Ministerstva kultury České republiky v roce 2011 o částku 30.000,-- Kč Městu Ostrov na akci obnovy: Ostrov, zámek – stavební práce pro restaurování historických maleb v místnostech číslo 1.4 a 1.5 
a restaurování dvou plastik ve vestibulu

- mění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 189/06/11 ze dne 16.6.2011, a to tak: výše příspěvku uvedená v 1. tabulce na 10. řádku ve 2. sloupci se mění z částky 41.000,-- Kč na částku 
71.000,-- Kč na akci obnovy: Ostrov, zámek - stavební práce pro restaurování historických maleb v místnostech číslo 1.4 a 1.5 a restaurování dvou plastik ve vestibulu

- schvaluje prodloužení termínu městu Žlutice 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: Žlutice, sloup Nejsvětější Trojice – restaurování, a to do 4.7.2011  

- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, k podpisu rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


80. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2011 – II., III. a IV. etapa

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 292/09/11

- 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 celkové výši 2.171.948,-- Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Město Mariánské Lázně
   252.000,-- Kč
Mariánské Lázně, městská knihovna
Oprava krovu a střechy, výměna krytiny
Město Františkovy Lázně
   536.953,-- Kč
Františkovy Lázně, Lázně I.
Oprava vnějšího pláště budovy – II. etapa
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou
   532.995,-- Kč
Františkovy Lázně, římskokatolický kostel Povýšení svatého Kříže
Výměna a oprava podlah, oprava stropu, omítek 
a schodiště, oprava oken, okenních mříží a dveří, 
vč. kování
Město Horní Blatná
     29.200,-- Kč
Horní Blatná, dům č.p. 127
Restaurování vstupního portálu
Město Horní Blatná
       8.800,-- Kč
Horní Blatná, dům č.p. 127
Vybudování stříšky 
nad portálem
Římskokatolická farnost Ostrov
   162.000,-- Kč
Horní Blatná, kostel 
sv. Vavřince
Oprava šindelové střechy s penetračním nátěrem
Město Žlutice
   650.000,-- Kč
Žlutice, sloup Nejsvětější Trojice
Restaurování sloupu

- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, k podpisu rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2011

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


81. Projekt „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“
- schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu pro období let 2007 - 2013 
- schválení podání žádosti do Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období let 
2007 – 2013
- schválení finančního krytí projektu
- schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu „Revitalizace národní památky Císařské lázně“ a správu Nemovitostí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 293/09/11

- schvaluje 
předpokládané celkové výdaje projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“, a to ve výši 900.000.000,-- Kč
skutečnost, aby Zájmové sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013 (dále jen IOP), do prioritní osy 5: Národní podpora územního rozvoje, oblasti intervence 5.1:  Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, podporované aktivity 5.1b: Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR na akci „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“
	předpokládané uznatelné výdaje projektu podaného do IOP ve výši, která bude upravena podmínkami příslušné výzvy IOP, až do 300.000.000,-- Kč
	předfinancování projektu podaného do IOP ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 300.000.000,-- Kč
	spolufinancování projektu podaného do IOP až do výše 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 45.000.000,-- Kč
	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Ministerstva kultury České republiky, které bude vypisovat výzvu IOP  
	skutečnost, aby Zájmové sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary podalo žádost o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad (dále jen ROP), prioritní osy 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu (řízené výzvy s Integrovaným operačním programem).
předpokládané uznatelné výdaje projektu podaného do ROP ve výši až do 150.000.000,-- Kč
předfinancování projektu podaného do ROP ve výši celkových uznatelných nákladů, to je 150.000.000,-- Kč
	spolufinancování projektu podaného do ROP až do výše 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 22.500.000,-- Kč
financování nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně, a to ve výši 350.000.000,-- Kč (respektive ve výši 500.000.000,-- Kč v případě neobdržení dotace z ROP) 
	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury ROP 
	závazný příslib financování na realizaci projektu „Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně“
	uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně a správu Nemovitostí se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně a správu Nemovitostí se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

Termín kontroly: březen 2012

Zodpovídá:	Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Lukáš Siřínek, ředitel Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

hlasování


82. Oznámení o ukončení projektu „Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje p.o., v Chebu“ realizovaného z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 294/09/11

- schvaluje informaci o ukončení finanční a věcné realizaci projektu „Stavební úpravy budovy školy 
na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje p.o. v Chebu“ administrovaného Krajským muzeem Karlovarského kraje a následně Muzeem Cheb

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

hlasování


83. Oznámení o ukončení projektu „Knedlík – kloss – knödel aneb knedlíkové nebe“ realizovaného z prostředků Dispozičního fondu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 295/09/11

- schvaluje informaci o ukončení finanční a věcné realizace projektu „Knedlík – kloss – knödel aneb knedlíkové nebe“ administrovaného Krajským muzeem Karlovarského kraje a následně Muzeem Cheb

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

hlasování


84. Projekt „ArchaeoMontan“ - schválení finančního krytí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 296/09/11

- schvaluje
a)	partnerství Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, v projektu „ArchaeoMontan“ podávaného v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
b)	zajištění finančního krytí projektu „ArchaeoMontan“, a to ve výši 1.043.510,-- Kč v letech 
2012 – 2013
c)	zajištění předfinancování projektu „ArchaeoMontan“, a to ve výši 1.043.510,-- Kč 
d)	zajištění spolufinancování projektu „ArchaeoMontan“, a to ve výši 10 % uznatelných nákladů, to je 104.351,-- Kč

Termín kontroly: únor 2012

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

hlasování


85. Oznámení o ukončení projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ realizovaného z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 297/09/11

- schvaluje informaci o ukončení finanční a věcné realizace projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“ administrovaného odborem kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu

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

hlasování


86. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 298/09/11

- 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. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský domov pro děti do 3 let dle předloženého návrhu

Termín kontroly: 8.12.2011

Zodpovídá: Ing. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování


87. Tisková oprava usnesení č. ZK 191/06/11 - 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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 299/09/11

- bere na vědomí tiskovou opravu textu usnesení č.  ZK 191/06/11 ze dne 16.6.2011, přijatého ke schválení projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 
– Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
      
takže text usnesení po tiskové opravě usnesení zní: 

- 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 
25. 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 25. 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 25. výzvy ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

- pověřuje předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., MUDr. Luďka Nečesaného, 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 25. 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
 
Zodpovídá: Ing. Joža Lokajíček, vedoucí odboru zdravotnictví

hlasování


88. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 300/09/11

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech ve výši 580.000,-- Kč na předfinancování realizační fáze grantových projektů včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování



89. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 301/09/11

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov ve výši 1.200.000,-- Kč na předfinancování realizační fáze grantových projektů včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 302/09/11

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni ve výši 864.788,-- Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací kurzu celoživotního vzdělávání „Prohlubování pedagogických kompetencí učitelů anglického a českého jazyka v Karlovarském kraji“ 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: 8.12.2011

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

hlasování


91. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje asociaci „Záchranný kruh“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 303/09/11

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje asociaci „Záchranný kruh“ 
ve výši 100.000,-- Kč na částečné pokrytí výdajů souvisejících s udržitelností integrovaného projektu „Záchranný kruh“ 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: 8.12.2011

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

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 304/09/11

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2011 v celkové výši 400.000,-- Kč dle přílohy

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

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


93. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 305/09/11

- schvaluje s účinností od 1. října 2011 zrušení přípravného stupně základní školy speciální, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, a tomu odpovídající změnu zřizovací listiny 

- vydává Dodatek č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary dle návrhu
- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek ke zřizovací listině k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


94. Změna č. 24 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Pomezí nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 306/09/11

- schvaluje změnu č. 24 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Pomezí nad Ohří s tím, že změna bude do Plánu zahrnuta až po doložení všech náležitostí dle platných Zásad pro provádění změn Plánu

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
 hlasování
95. Změna č. 25 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Jáchymov – místní část Mariánská

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 307/09/11

- schvaluje změnu č. 25 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v obci Jáchymov – místní část Mariánská

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


96. „Otročin, Měchov - vodovod “ - podpora z Ministerstva zemědělství ČR a spolufinancování Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 308/09/11

- schvaluje poskytnutí příspěvku Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech ve výši 380.000,-- Kč na spolufinancování akce „Otročin, Měchov – vodovod“ 

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


97. Vodohospodářské akce - žádosti o podporu z Ministerstva zemědělství ČR v roce 2011 
a kofinancování krajem - tisková oprava části důvodové zprávy k usnesení č. ZK 201/06/11 ze dne 16.6.2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 309/09/11

- schvaluje tiskovou opravu  důvodové zprávy k usnesení č. ZK 201/06/11 ze dne 16.6.2011 a to části textu v tabulce návrhu zařazení žádostí do kategorií v tomto smyslu:

 ruší se část textu
Akce
Inv. náklady
(mil. Kč)
Kofinancování KK (mil. Kč)
Jindřichovice 
- vodovod, 3. etapa 
17,2
1,72
Jindřichovice 
- kanalizace 3. etapa
  5,9
0,59

nahrazuje se novým textem
Akce
Inv. náklady
(mil. Kč)
Kofinancování KK (mil. Kč)
Jindřichovice 
- vodovod 3. etapa 
5,9
0,59
Jindřichovice 
- kanalizace 3. etapa
 17,2
1,72

zbývající text důvodové zprávy se nemění

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování


98. Prodej akcií obchodní společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 310/09/11

- schvaluje převod kmenových akcií společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 29114373, znějících na jméno, v listinné podobě, v nominální hodnotě 1.000,-- Kč, a to v počtu kusů a za kupní cenu ve výši na Město/Obec dle přílohy č. 1

- schvaluje uzavření smlouvy o převodu akcií mezi Karlovarským krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČ 70891168, jako převodcem a Městem/Obcí dle přílohy č. 1, jako nabyvatelem, jejímž předmětem bude převod cenných papírů kmenových akcií společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem: Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 29114373, znějících na jméno, v listinné podobě, v nominální hodnotě 1.000,-- Kč, a to za kupní cenu ve výši dle přílohy č. 1, v předloženém znění

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 
IČ 70891168 a Městem/Obcí dle přílohy č. 1, jejímž předmětem bude spolupráce smluvních stran 
při nakládání s komunálním odpadem, v předloženém znění

Termín kontroly: leden 2012

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

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 311/09/11

- schvaluje poskytnutí částky 1.417.645,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly: 8.12.2011

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

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 312/09/11

- bere na vědomí zprávu o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.
hlasování


