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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 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 23.2.2012 v době od 09:01 do 14:25 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:	……………………………		38 členů zastupitelstva
Omluveni:	……………………………		Ing. Gold, JUDr. Pavel, Mgr. Volavková, 
 					Ing. Kotek, MUDr. Kubín, MUDr. Baloun, 
 					Ing. Hora 
Přizvaní:	……………………………		MUDr. Nečesaný, MBA, Mgr. Soukup, 
 					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 23.2.2012		ZK 01/02/12
	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 7.11.2011 do 2.1.2012	ZK 02/02/12	
	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK 03/02/12

Zpráva výboru pro regionální rozvoj							ZK 04/02/12
Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost					ZK 05/02/12
Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci						ZK 06/02/12
Zpráva finančního výboru									ZK 07/02/12
Zpráva výboru pro národnostní menšiny							ZK 08/02/12
Zpráva kontrolního výboru									ZK 09/02/12
	Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje			ZK 10/02/12
Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad			ZK 11/02/12
	Návrh na uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů mezi autonomní 		ZK 12/02/12
oblastí Gagauzie (Moldavská republika) a Karlovarským krajem 
	Rozpočtové změny										ZK 13/02/12
	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2011				ZK 14/02/12
	Informace o dotacích ve školství od 1.1.2011 do 31.12.2011				ZK 15/02/12
	Předpis zastupitelstva kraje – Zásady pro poskytování cestovních náhrad		ZK 16/02/12
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení hasičů	ZK 17/02/12 
Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje
	Žádost města Františkovy Lázně o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně	ZK 18/02/12
	Projekt „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ 		ZK 19/02/12
příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
	Projekt „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ příspěvkové organizace 		ZK 20/02/12
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
	Program obnovy venkova 2012 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4		ZK 21/02/12
	Schválení finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti 	ZK 22/02/12
přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“
	Schválení finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti 	ZK 23/02/12
přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“
	Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace	ZK 24/02/12
	Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 		ZK 25/02/12
Inovační vouchery – změna pravidel
	Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních 		ZK 26/02/12
prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, 
část II“ – schválení finančního krytí projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace
Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 	staženo
příspěvková organizace
Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 	ZK 27/02/12
obcím při zajištění veřejné služby v roce 2012
Zásady pro poskytování bezúročných půjček z rozpočtu Karlovarského kraje 
obcím na financování veřejně prospěšných prací v roce 2012
	Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2012			ZK 28/02/12

Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků 	ZK 29/02/12
p.p.č. 548/3 a p.p.č. 548/7 v k. ú. Hroznětín
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 	ZK 30/02/12
1642/44, p.p.č. 1642/45 a p.p.č. 1642/46 v k. ú. Stanovice
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 	ZK 31/02/12
1323/8 v k. ú. Bublava
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků 	ZK 32/02/12
p.p.č. 1237/10 a p.p.č. 1815/1 v k. ú. Hroznětín
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti 		ZK 33/02/12
s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením 
„PATA“ v Hazlově
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		ZK 34/02/12
p.p.č. 2238/2 a p.p.č. 2239/3 v k. ú. Stříbrná
	Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 676/3 		ZK 35/02/12
a p.p.č. 676/4 v k. ú. Podlesí u Sadova
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 454 		ZK 36/02/12
v k. ú. Kostrčany
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1897/2 		ZK 37/02/12
v k. ú. Komárov u Štědré
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města 	ZK 38/02/12
Cheb a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Cheb do majetku 
Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 39/02/12
obce Valeč a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Valeč do majetku 
Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 40/02/12
obce Pšov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Pšov do majetku 
Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 41/02/12
města Bochov a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku města Bochov 
do majetku Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 42/02/12
města Nejdek a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Nejdek do majetku 
Karlovarského kraje
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků 	ZK 43/02/12
p.p.č. 1717 a p.p.č. 1779 v k. ú. Rotava
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku	ZK 44/02/12 
p.p.č. 1036/1 včetně části stavby silnice č. III/2095, součástí a příslušenství 
v k. ú. Nadlesí
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část pozemku	ZK 45/02/12
p.p.č. 651/1 v k. ú. Lesík, pozemky p.p.č. 260/2 a p.p.č. 260/3 v k. ú. Nejdek 
a pozemek p.p.č. 1172/2 v k. ú. Suchá u Nejdku
	Změna části usnesení č. ZK 370/12/11 ze dne 08.12.2011 – Bezúplatný převod 	ZK 46/02/12
nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1605/1 
a p.p.č. 1606/1 v k. ú. Krásná
	Zrušení usnesení č. ZK 104/04/10 ze dne 15.04.2010 – Bezúplatné nabytí 		ZK 47/02/12
nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – polního hnojiště na pozemku 
p.č. 310/29 v k. ú. Dřenice u Chebu
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh 		ZK 48/02/12
v roce 2012
Rozdělení neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje 	ZK 49/02/12
ve prospěch profesionálních divadel a symfonických orchestrů
Schválení příspěvků na významné akce z oblasti kultury					ZK 50/02/12
Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury			ZK 51/02/12
Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění výkonu 	ZK 52/02/12
regionálních funkcí knihoven v Sokolově a Chebu
Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 	ZK 53/02/12
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek	ZK 54/02/12 
a památkově hodnotných objektů v roce 2012
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK 55/02/12 
ev. č. D870/2011
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 	ZK 56/02/12
projektu „Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“
	Schválení výše příspěvku na hospodaření Zájmového sdružení právnických osob 	ZK 57/02/12
Císařské lázně Karlovy Vary
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 
kraje na financování přípravné fáze projektu „Revitalizace národní památky 
Císařské lázně“ a správu Nemovitostí 
Projekt: „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové	ZK 58/02/12 
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 – změna údajů
	Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“	ZK 59/02/12
1) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 
projektu  
2) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu
	Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 		ZK 60/02/12
za školní rok 2010/2011

Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012	ZK 61/02/12
Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2012		ZK 62/02/12
Sloučení příspěvkových organizací vykonávajících činnost pedagogicko		ZK 63/02/12
-psychologických poraden zřizovaných Karlovarským krajem
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	ZK 64/02/12
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
„Město Luby – kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice“ - příspěvek kraje	ZK 65/02/12 
v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV 
pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“
	Informace o stavu v Karlovarské krajské nemocnici a.s.					ZK 66/02/12
68a) Informace o stavu Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje	ZK 67/02/12	
68b) Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní 	ZK 68/02/12
republiky Krym (Ukrajina) a Karlovarským krajem
68c)	Informace k vymáhání pohledávky za povinným Romským občanským 		ZK 69/02/12
sdružením – Karlovy Vary
68d)	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže 	ZK 70/02/12
a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2012
68e)	Otevřený dopis: Romské občanské sdružení – Karlovy Vary				ZK 71/02/12
68f)	Zrušení pravidelného bodu Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s.	ZK 72/02/12













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

































A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Milana Matějku
- Václava Černého
- Ing. Petra Keřku

hlasování
B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Evu Valjentovou
- Václava Mlezivu
hlasování

C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání s následujícími změnami: 

Staženo z programu:	

bod č. 27	Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Rozšíření programu o:

bod č. 68a)	Informace o stavu Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

bod č. 68b)	Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym (Ukrajina) a Karlovarským krajem

bod č. 68c)	Informace k vymáhání pohledávky za povinným Romským občanským sdružením – Karlovy Vary

bod č. 68d)	Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2012

bod č. 68e)	Otevřený dopis: Romské občanské sdružení – Karlovy Vary

bod č. 68f)	Zrušení pravidelného bodu Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s.

hlasování

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 23.2.2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 01/02/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 23.2.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 7.11.2011 do 2.1.2012

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

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje a jednání:
 	38. jednání dne 7.11.2011 
	39. jednání dne 21.11.2011 
	40. jednání dne 28.11.2011 (mimo řádný termín)
	41. jednání dne 2.12.2011 (mimo řádný termín)
	42. jednání dne 5.12.2011 
	43. jednání dne 19.12.2011 
	44. jednání dne 22.12.2011 (mimo řádný termín) 
	  1. jednání dne 2.1.2012 
						
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 03/02/12

- 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 04/02/12

- bere na vědomí usnesení z 33. a 34. 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 05/02/12

- bere na vědomí usnesení z 20. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 95/01/12 – 102/01/12

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 06/02/12

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 31.1.2012

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

hlasování


7. Zpráva finančního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 07/02/12

- bere na vědomí usnesení z  19. řádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15.2.2012

Zodpovídá: Ing. Zdeněk Berka, předseda finančního výboru

hlasování

8. Zpráva výboru pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 08/02/12

- bere na vědomí usnesení z 21. zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje, konaného dne 24.1.2012

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

hlasování

9. Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 09/02/12

- bere na vědomí usnesení z 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 171/01/12 – č. 180/01/12

Zodpovídá: Mgr. Bohdan Havel, předseda kontrolního výboru

hlasování

10. Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 10/02/12

- bere na vědomí zápis z 20. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 25.01.2012

Termín kontroly: 19.4.2012

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 11/02/12

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

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

hlasování

12. Návrh na uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů mezi autonomní oblastí Gagauzie (Moldavská republika) a Karlovarským krajem 

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

- souhlasí s uzavřením Dohody o navázání přátelských vztahů mezi autonomní oblastí Gagauzie (Moldavská republika) a Karlovarským krajem

Termín kontroly: 14.6.2012

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 

hlasování

13. Rozpočtové změny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 13/02/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 457/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 1.151.374,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi, a to Základní školu Kolová v částce 272.380,20 Kč a Základní školu Sokolov, Boženy Němcové 1784 v částce 878.994,-- Kč. 

Rozpočtovou změnu č. 458/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 70.000,-- Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Finanční prostředky jsou určeny 
na financování projektu „Integrace 2011“ v rámci dotačního programu „Podpora integrace cizinců na území České republiky v roce 2011“ pro Základní školu s rozšířeným vyučováním jazyků Karlovy Vary, Libušina 31, zřizovanou městem Karlovy Vary.

Rozpočtovou změnu č. 480/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 667.126,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Velká Hleďsebe zřizovanou obcí Velká Hleďsebe.



Rozpočtovou změnu č. 511/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 824.923,20 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro Základní školu Toužim zřizovanou obcí Toužim.

Rozpočtovou změnu č. 532/2011
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 2.623.902,40 Kč z titulu přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na financování akce „EU peníze školám“ realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Finanční prostředky jsou určeny pro školy zřizované obcemi, a to Základní školu Sokolov, Pionýrů 1344 
ve výši 1.654.550,40 Kč, Základní a mateřskou školu Tři Sekery ve výši 160.573,60 Kč a Základní školu Dukelských hrdinů Karlovy Vary ve výši 808.778,40 Kč.

Termín kontroly: 19.4.2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

14. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 14/02/12

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2011 až 535/2011

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

15. Informace o dotacích ve školství od 1.1.2011 do 31.12.2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 15/02/12

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

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

16. Předpis zastupitelstva kraje – Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 16/02/12

- schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


17. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 17/02/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Karlovarského kraje ve výši 300.000,-- Kč na „Mistrovství ČR v požárních disciplínách mladých hasičů 
a dorostenců v roce 2012“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajským sdružením hasičů Karlovarského kraje 
ve výši 300.000,-- Kč

Termín kontroly: 19.4.2012 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování

18. Žádost města Františkovy Lázně o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 18/02/12

- schvaluje prominutí povinnosti zaplatit penále ve výši 12.368,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně městu Františkovy Lázně

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

Termín kontroly: 19.4.2012

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

hlasování

19. Projekt „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 19/02/12

- schvaluje zařazení projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje poskytnutí příspěvku na financování přípravné fáze projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ ve výši 500.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

- schvaluje celkové výdaje projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ 
v maximální výši 40.000.000,-- Kč včetně DPH
- schvaluje závazek Karlovarského kraje, zajistit spolufinancování projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ do maximální výše 6.000.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku“ do maximální výše 40.000.000,-- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 13.9.2012

Zodpovídá: PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace

hlasování

20. Projekt „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 20/02/12

- schvaluje zařazení projektu „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ v rámci výzvy Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

- schvaluje celkové výdaje projektu „E4 Energy-Education-Euregio-Egrensis“ v maximální výši 
5.557.750,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „E4 Energy-Education-Euregio
-Egrensis“ do maximální výše 833.662,50 Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „E4 Energy-Education-Euregio
-Egrensis“ do maximální výše 5.557.750,-- Kč včetně DPH

Termín kontroly: 13.9.2012

Zodpovídá: Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace

hlasování

21. Program obnovy venkova 2012 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 21/02/12

- schvaluje předložený návrh přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2012 dotační titul 4 dle přílohy č. 1

Termín kontroly: 14.6.2012

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

hlasování

22. Schválení finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 22/02/12

- schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace do Dispozičního fondu Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 na projekt „Budoucnost uprostřed Evropy 
– možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“
	Lead partnerství Karlovarského kraje v projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ 
zajištění finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“, a to ve výši 525.000,-- Kč v letech 2012 – 2013
	závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ ve výši max. 525.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu
vlastní spolufinancování projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ ve výši 78.750,-- Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu
	zařazení projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko 
– bavorském pohraničí“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci a dalších relevantních dokumentů projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko 
– bavorském pohraničí“ podávaného v rámci Dispozičního fondu Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013

Termín kontroly: 13.9.2012

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

hlasování

23. Schválení finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 23/02/12

- schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace do Fondu malých projektů Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 - 2013 na projekt „Budoucnost uprostřed Evropy 
– možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“
	Lead partnerství Karlovarského kraje v projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ 
zajištění finančního krytí projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“, a to ve výši 662.000,-- Kč v letech 2012 – 2013
	závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování celkových nákladů projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ ve výši max. 662.000,-- Kč, tzn. 100 % celkových uznatelných nákladů projektu
vlastní spolufinancování projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ ve výši max. 99.300,-- Kč, tzn. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu
	zařazení projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko 
– saském pohraničí“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci a dalších relevantních dokumentů projektu „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko 
– saském pohraničí“ podávaného v rámci Fondu malých projektů Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 

Termín kontroly: 13.9.2012

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

hlasování

24. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 24/02/12

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.

Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. 

hlasování

25. Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje - dotační titul 1 Inovační vouchery 
– změna pravidel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 25/02/12

- schvaluje změnu Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
– odboru regionálního rozvoje na Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje podle předloženého znění

Termín kontroly: 19.4.2012

Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury pro rozvoj podnikání, p.o.

hlasování

26. Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II“ – schválení finančního krytí projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 26/02/12

- schvaluje podání žádosti o dotaci do 7. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu na projekt „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II“

- schvaluje zajištění finančního krytí na realizaci projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II“ s předpokládanou výší celkových nákladů 30.000.000,-- Kč

- schvaluje zajištění předfinancování projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, část II“ ve výši 100 % celkových nákladů projektu, tj. 30.000.000,-- Kč

Termín kontroly: 13.9.2012

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

hlasování

27. Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.


28. Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím při zajištění veřejné služby v roce 2012
Zásady pro poskytování bezúročných půjček z rozpočtu Karlovarského kraje obcím na financování veřejně prospěšných prací v roce 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 27/02/12

- schvaluje Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obcím 
při zajištění veřejné služby v roce 2012

- schvaluje Zásady pro poskytování bezúročných půjček z rozpočtu Karlovarského kraje obcím 
na financování veřejně prospěšných prací v roce 2012

Termín kontroly: 19.4.2012

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování

29. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 28/02/12

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

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování

30. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 548/3 
a p.p.č. 548/7 v k. ú. Hroznětín

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 29/02/12

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 548/3 a p.p.č. 548/7, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1364-111/2011 z původních pozemků p.p.č. 548/3 a p.p.č. 548/7 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 548/9 o výměře 11374 m2, p.p.č. 548/10 o výměře 6185 m2, p.p.č. 548/11 o výměře 1032 m2, p.p.č. 548/12 o výměře 463 m2, p.p.č. 548/13 o výměře 108 m2 a p.p.č. 548/14 o výměře 3873 m2 v k. ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi společností ARBOLES servis, s.r.o., se sídlem Stříbro, Májová 1196, PSČ 349 01, IČO 28045335, zastoupenou Ing. Josefem Merunkou, jednatelem 
a Ing. Jaroslavou Merunkovou, jednatelkou (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 5.322.760,-- Kč a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví společnosti ARBOLES servis, s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 14.6.2012

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

hlasování

31. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1642/44, 
p.p.č. 1642/45 a p.p.č. 1642/46 v k. ú. Stanovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 30/02/12

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1642/44 o výměře 1977 m2, p.p.č. 1642/45 o výměře 1844 m2 
a p.p.č. 1642/46 o výměře 1124 m2, vše v k. ú. a obci Stanovice, formou kupní smlouvy mezi panem Františkem Rytířem, trvale bytem Stanovice 130, PSČ 360 01 Stanovice (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 50,-- Kč/m2, tj. celkem 247.250,-- Kč + 5.900,-- Kč za vyhotovení znaleckých posudků + 13.577,-- Kč za daň z převodu nemovitostí + 1.000,-- Kč správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí + 74.175,-- Kč za zpětné nájemné, tj. celkem 341.902,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku pana Františka Rytíře 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: 14.6.2012

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

hlasování

32. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1323/8 v k. ú. Bublava

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 31/02/12

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 1323/8 o výměře 85 m2 v k. ú. a obci Bublava, formou kupní smlouvy mezi manželi panem Daliborem Mizlerem a paní Soňou Mizlerovou, oba bytem Robčická 482/18, Plzeň 6 - Litice, PSČ 321 00 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 8.500,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Mizlerových 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: 14.6.2012

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

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 32/02/12

- schvaluje úplatné nabytí podílového vlastnictví částí pozemků p.p.č. 1237/10 a p.p.č. 1815/1 o velikosti ideální poloviny, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1334-36/2011 z původních pozemků p.p.č. 1237/10 a p.p.č. 1815/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemek p.p.č. 1237/14 o výměře 59 m2 
a p.p.č. 1815/13 o výměře 1574 m2 v k. ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi paní Evou Melnikovou, trvale bytem Ostrovská 87, PSČ 362 33 Hroznětín (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 400,-- Kč/m2, tj. při celkové výměře 1633 m2, která byla oddělena geometrickým plánem z výše uvedených pozemků, celkem 653.200,-- Kč a tím převádí předmětné nemovitosti z podílového vlastnictví paní Evy Melnikové do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 14.6.2012

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

hlasování

34. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 33/02/12

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 550/5, oddělené geometrickým plánem 
č. 3572-170/2011 a označené novým parcelním číslem p.p.č. 550/6 o výměře 1495 m2 a části pozemkové parcely č. 550/4, oddělené geometrickým plánem č. 3572-170/2011 a označené novým parcelním číslem p.p.č. 550/7 o výměře 101 m2, formou kupní smlouvy, mezi Josefem Špalkem, bytem Na Mýtině 1768/5, 
352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem 
PaedDr. Josefem Novotným (jako kupující na straně druhé), za cenu 957.600,-- Kč a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Josefa Špalka do majetku Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 19.4.2012

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

hlasování

35. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 2238/2 a p.p.č. 2239/3 v k. ú. Stříbrná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 34/02/12

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 2238/2 o výměře 4 m2 a p.p.č. 2239/3 o výměře 8 m2 v k. ú. 
a obci Stříbrná, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje mezi Českou republikou – Pozemkovým fondem České republiky se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 45797072, zastoupeným Ing. Pavlem Bradlem, vedoucím Krajského pracoviště 
pro Karlovarský kraj (jako převádějící na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako přejímající na straně druhé) 
a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR do vlastnictví kraje a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 14.6.2012

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

hlasování

36. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 676/3 a p.p.č. 676/4 v k. ú. Podlesí u Sadova

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 35/02/12

- schvaluje prodej pozemků p.p.č. 676/3 o výměře 60 m2 a p.p.č. 676/4 o výměře 27 m2 v k. ú. Podlesí u Sadova a obci Sadov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Karlem Janovským, trvale bytem Podlesí 38, PSČ 360 01 Sadov – Podlesí (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 4.350,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Karla Janovského

- 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: 14.6.2012

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

hlasování

37. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 454 v k. ú. Kostrčany

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 36/02/12

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 454 o výměře 483 m2 v k. ú. Kostrčany a obci Valeč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností BOTEP PLUS spol. s r.o., se sídlem Žlutice, Valeč-Jeřeň čp. 6, PSČ 364 52, IČO 64357571, zastoupenou panem Čeňkem Holým, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 10.143,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti BOTEP PLUS spol. s r.o.

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

Termín kontroly: 14.6.2012

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

hlasování

38. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1897/2 v k. ú. Komárov 
u Štědré

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 37/02/12

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1897/2 o výměře 14 m2 v k. ú. Komárov u Štědré a obci Toužim, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Lucií Hruškovou, trvale bytem Lípová 472/10, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, paní Kateřinou Stašovou, trvale bytem Řipská 1114/5, 
PSČ 101 00 Praha – Vinohrady a paní Ritou Vavřinovou, trvale bytem K louži 785/4, PSČ 101 00 
Praha - Vršovice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 700,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví paní Lucie Hruškové (1/3), paní Kateřiny Stašové (1/3) a paní Rity Vavřinové (1/3)

- 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: 14.6.2012

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

hlasování

39. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 38/02/12

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 241/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 151-147/2011 z původního pozemku p.p.č. 241/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 241/6 o výměře 1613 m2 v k. ú. Jindřichov u Tršnic a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 
PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem 
(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 817/2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1035-145/2011 z původního pozemku p.p.č. 817/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 817/12 o výměře 61 m2 a částí pozemků p.p.č. 857/3 díl „b“ o výměře 56 m2, p.p.č. 1053/1 díl „a“ 
o výměře 3364 m2 a p.p.č. 1413 díl „c“ o výměře 37 m2, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původních pozemků p.p.č. 857/3, p.p.č. 1053/1 a p.p.č. 1413 a sloučeny do nově vzniklého pozemku označeného novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1053/13, vše v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb 
a části pozemku p.p.č. 1529/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 438-348/2011 z původního pozemku p.p.č. 1529/6 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1529/8 o výměře 4051 m2 v k. ú. Starý Hrozňatov a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (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 Cheb 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: 14.6.2012

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


40. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Valeč 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Valeč do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 39/02/12

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 973/2 o výměře 605 m2 a p.p.č. 999/1 o výměře 272 m2 
v k. ú. Velký Hlavákov a obci Valeč, p.p.č. 1311/1 o výměře 5609 m2, p.p.č. 1332/2 o výměře 182 m2 a částí pozemku p.p.č. 1346/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 222-80/2011 z původního pozemku p.p.č. 1346/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1346/11 o výměře 1265 m2, p.p.č. 1346/12 o výměře 40 m2 a p.p.č. 1346/14 o výměře 180 m2, vše v k. ú. Valeč v Čechách a obci Valeč formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Valeč, se sídlem Náměstí 119, PSČ 364 55 Valeč, IČO 00255114, zastoupenou starostou obce panem Josefem Kubařem 
(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Valeč

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 7/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 222-80/2011 z původního pozemku p.p.č. 7/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 7/8 o výměře 5 m2, části pozemku p.p.č. 1332/8, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1332/8 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1332/30 o výměře 90 m2, pozemku p.p.č. 1332/17 o výměře 28 m2 a části pozemku st.p.č. 10/6, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st. p.č. 10/6 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2011 o výměře 20 m2, vše v k. ú. Valeč v Čechách a obci Valeč a části pozemku p.p.č. 419/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 57-81/2011 z původního pozemku p.p.č. 419/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 419/9 o výměře 2305 m2 v k. ú. Kostrčany a obci Valeč formou darovací smlouvy, mezi obcí Valeč, se sídlem Náměstí 119, PSČ 364 55 Valeč, IČO 00255114, zastoupenou starostou obce panem Josefem Kubařem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví obce Valeč 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: 14.6.2012

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

41. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pšov a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Pšov do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 40/02/12

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1585/27, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 136-12/2011 z původního pozemku p.p.č. 1585/27 a označeny jako jeho díl „i“ o výměře 1754 m2 a díl „a“ o výměře 122 m2, část pozemku p.p.č. 1585/27, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1585/27 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1585/29 
o výměře 282 m2 a části pozemku p.p.č. 1626, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1626 a označeny jako jeho díl „h“ o výměře 131 m2 a díl „b“ o výměře 3 m2, vše v k. ú. Pšov u Žlutic a obci Pšov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pšov, se sídlem Pšov 48, PSČ 364 52 Žlutice, IČO 00254941, zastoupenou starostkou obce paní Helenou Šmidmajerovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Pšov

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 124/3, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 136-12/2011 z původního pozemku p.p.č. 124/3 a označena jako jeho díl „e“ o výměře 14 m2, části pozemku p.p.č. 1628/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1628/2 a označena jako jeho díl „f“ o výměře 28 m2 a části pozemku p.p.č. 1635/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1635/1 a označena jako jeho díl „g“ 
o výměře 24 m2, vše v k. ú. Pšov u Žlutic a obci Pšov formou darovací smlouvy, mezi obcí Pšov, se sídlem Pšov 48, PSČ 364 52 Žlutice, IČO 00254941, zastoupenou starostkou obce paní Helenou Šmidmajerovou (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví obce Pšov 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: 14.6.2012

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


42. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku města Bochov 
a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku města Bochov do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 41/02/12

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1006/2, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 62-102/2011 z původního pozemku p.p.č. 1006/2 a označena původním parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1006/2 o výměře 536 m2 v k. ú. Německý Chloumek 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, IČO 00254444, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Egertem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Bochov

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 968/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 62-102/2011 z původního pozemku p.p.č. 968/1 a označena jako jeho díl „a“ o výměře 85 m2 v k. ú. Německý Chloumek a obci Bochov formou darovací smlouvy, mezi městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, PSČ 364 71 Bochov, IČO 00254444, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Egertem (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 Bochov 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: 14.6.2012

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


43. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku města Nejdek 
a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku města Nejdek do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 42/02/12

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 3124, p.p.č. 3130/1 a p.p.č. 3327, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1184-80/2008 z původních pozemků p.p.č. 3124, p.p.č. 3130/1 a p.p.č. 3327 
a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 3124/4 o výměře 90 m2, p.p.č. 3124/5 o výměře 32 m2, p.p.č. 3124/6 o výměře 17 m2, p.p.č. 3124/7 o výměře 90 m2, p.p.č. 3124/8 o výměře 45 m2, p.p.č. 3124/9 o výměře 78 m2, p.p.č. 3124/10 o výměře 128 m2, p.p.č. 3130/8 o výměře 14 m2, p.p.č. 3327/2 
o výměře 50 m2, p.p.č. 3327/3 o výměře 66 m2, p.p.č. 3327/5 o výměře 20 m2, p.p.č. 3327/6 o výměře 4 m2, p.p.č. 3327/7 o výměře 2 m2, p.p.č. 3327/8 o výměře 165 m2 a p.p.č. 3327/9 o výměře 30 m2, části pozemku p.p.č. 3124, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1262-180/2006 z původního pozemku p.p.č. 3124 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3124/3 o výměře 15 m2, části pozemku p.p.č. 3124, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1261-179/2006 z původního pozemku p.p.č. 3124 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3124/2 o výměře 390 m2 a části pozemku p.p.č. 3130/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1625-70/2011 z původního pozemku p.p.č. 3130/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3130/9 o výměře 194 m2, vše v k. ú. a obci Nejdek formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným starostou města Ing. Vladimírem Bendou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Nejdek

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 3335/1 a p.p.č. 3380, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1184-80/2008 z původních pozemků p.p.č. 3335/1 a p.p.č. 3380 a označeny jako pozemky p.p.č. 3335/5 o výměře 28 m2 a p.p.č. 3380/4 o výměře 54 m2 a pozemků p.p.č. 3115/11 o výměře 33 m2, p.p.č. 3115/12 o výměře 216 m2, p.p.č. 3115/15 o výměře 55 m2, p.p.č. 3115/17 o výměře 669 m2, p.p.č. 3115/18 o výměře 176 m2, p.p.č. 3115/19 o výměře 114 m2, p.p.č. 3328/2 o výměře 9 m2, p.p.č. 3328/3 
o výměře 12 m2 a p.p.č. 3328/4 o výměře 2 m2, vše v k. ú. a obci Nejdek formou darovací smlouvy, mezi městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným starostou města Ing. Vladimírem Bendou (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 Nejdek 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: 14.6.2012

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




44. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1717 
a p.p.č. 1779 v k. ú. Rotava

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 43/02/12

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1717, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 829-3940/2011 z původního pozemku p.p.č. 1717 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1717/2 o výměře 295 m2 a části pozemku p.p.č. 1779, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 847-5921/2011 z původního pozemku p.p.č. 1779 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1779/2 o výměře 948 m2, vše v k. ú. a obci Rotava, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 
(jako dárce na straně jedné) a městem Rotava, se sídlem Sídliště 721, Rotava, PSČ 357 01, IČO 00259551, zastoupeným paní Ivou Kalátovou, starostkou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Rotava

- 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: 14.6.2012

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


45. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1036/1 včetně části stavby silnice č. III/2095, součástí a příslušenství v k. ú. Nadlesí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 44/02/12

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1036/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 203-121/2011 z původního pozemku p.p.č. 1036/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1036/3 o výměře 7645 m2 v k. ú. Nadlesí a obci Loket včetně části stavby silnice č. III/2095 a všech součástí 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 Loket, se sídlem T.G. Masaryka 1/69, Loket, PSČ 357 33, IČO 00259489, zastoupeným 
Ing. Zdeňkem Bednářem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost včetně části stavby silnice č. III/2095, součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Loket

- 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: 14.6.2012

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


46. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 651/1 v k. ú. Lesík, pozemky p.p.č. 260/2 a p.p.č. 260/3 v k. ú. Nejdek a pozemek p.p.č. 1172/2 v k. ú. Suchá 
u Nejdku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 45/02/12

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 651/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 223-79/2011 z původního pozemku p.p.č. 651/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 651/4 o výměře 1030 m2 v k. ú. Lesík a obci Nejdek, pozemků p.p.č. 260/2 o výměře 146 m2 a p.p.č. 260/3 
o výměře 17 m2 v k. ú. a obci Nejdek a pozemku p.p.č. 1172/2 o výměře 723 m2 v k. ú. Suchá u Nejdku 
a obci Nejdek, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným Ing. Vladimírem Bendou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Nejdek

- 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: 14.6.2012

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


47. Změna části usnesení č. ZK 370/12/11 ze dne 08.12.2011 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 1605/1 a p.p.č. 1606/1 v k. ú. Krásná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 46/02/12

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. ZK 370/12/11 ze dne 08.12.2011 ve znění:

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1605/1, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 654-116/2010 z původního pozemku p.p.č. 1605/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1605/2 o výměře 508 m2, p.p.č. 1605/3 o výměře 335 m2, p.p.č. 1605/4 o výměře 345 m2, p.p.č. 1605/5 o výměře 224 m2 a p.p.č. 1605/6 o výměře 345 m2 

Zbývající část usnesení č. ZK 370/12/11 ze dne 08.12.2011 se nemění

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 1605/1, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 654-116/2010 z původního pozemku p.p.č. 1605/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1605/2 o výměře 508 m2, p.p.č. 1605/3 o výměře 335 m2, p.p.č. 1605/5 o výměře 224 m2 a p.p.č. 1605/6 o výměře 345 m2 

Termín kontroly: 14.6.2012

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

48. Zrušení usnesení č. ZK 104/04/10 ze dne 15.04.2010 – Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k. ú. Dřenice u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 47/02/12

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. ZK 104/04/10 ze dne 15.04.2010 ve znění:

- schvaluje bezúplatné nabytí stavby polního hnojiště na pozemku p.č. 310/29 v k. ú. Dřenice u Chebu, formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, (jako převádějící na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako přejímající na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 14.6.2012

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku
hlasování
49. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci Záchranný kruh v roce 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 48/02/12

- souhlasí a schvaluje poskytnutí příspěvku a Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu „Záchranný kruh“ v roce 2012 ve výši 278.000,-- Kč

Termín kontroly: 13.9.2012

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 49/02/12

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro účel zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky veřejnosti v dané oblasti Karlovarskému městskému divadlu o.p.s., ve výši 135.000,-- Kč, Západočeskému divadlu v Chebu ve výši 460.000,-- Kč, Karlovarskému symfonickému orchestru ve výši 460.000,-- Kč 
a Západočeskému symfonickému orchestru, o.p.s., ve výši 460.000,-- Kč

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

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 13.9.2012  

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování

51. Schválení příspěvků na významné akce z oblasti kultury

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 50/02/12

- schvaluje poskytnutí příspěvků na významné akce z oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje, uvedené v návrhu

Termín kontroly: 13.9.2012  

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování

52. Schválení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 51/02/12

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012 uvedených v návrhu 

Termín kontroly: 13.9.2012  

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 52/02/12

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

Termín kontroly: prosinec 2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování

54. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 53/02/12

- schvaluje 

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


Název žadatele
Název objektu
Název projektu

Lucie Klempířová
Chlum čp. 1
Statické a provozní zajištění budovy
Závazné stanovisko bylo již předloženo
CONTIX spol. s.r.o.
Karlovy Vary, Tržiště 27/378
Oprava střešní krytiny a konstrukcí krovu, výměna oken a oprava fasády
Závazné stanovisko bylo již předloženo

	výjimku (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením 
č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, pro žádost, u které byla povinná příloha, kopie výpisu z katastru nemovitostí (v Čl. II odst. 3 písm. f) pravidel), doložena až po uzávěrce příjmu žádostí (20.11.2011), a to v tom smyslu, že daná žádost byla přijata a hodnocena:


Název žadatele
Název objektu
Název projektu
Obec Hazlov
Hazlov, bývalý zámek čp. 40
Zastřešení objektu dle projektové dokumentace v rozsahu: stabilizace obvodového zdiva (korunních říms) objektu

	výjimku (viz. tabulka) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením 
č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, pro žádost, která byla doručena na Krajský úřad Karlovarského kraje po řádném termínu pro podávání žádostí, uvedeném v čl. III. odst. 1 Pravidel, a u které byla povinná příloha, kopie výpisu z katastru nemovitostí 
(v Čl. II odst. 3 písm. f) pravidel), doložena až po uzávěrce příjmu žádostí, a to v tom smyslu, že daná žádost byla přijata a hodnocena: 


Název žadatele
Název objektu
Název projektu
Irena Loosová
Hrad Hartenberg
Projektová dokumentace 
a realizační práce

	výjimku (viz. tabulka níže) z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, schválených radou kraje usnesením 
č. RK 140/02/10 dne 11.2.2010 a zastupitelstvem kraje usnesením č. ZK 57/03/10 dne 4.3.2010, pro žádost, která byla předložena po termínu uzávěrky, uvedeném v čl. III. odst. 1 Pravidel, a ke které nebyla doložena povinná příloha stanovená v Čl. II odst. 3 písm. f) a g) těchto pravidel, a to v tom smyslu, že daná žádost byla přijata, hodnocena a žadateli může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící příloha, kopie výpisu z katastru nemovitostí, byla již doložena a přílohu, závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, doloží nejpozději do 31.3.2012 


Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
Obec Štědrá
Štědrá, zámek
Odstranění havarijního stavu 
– obnova zříceného zahradního rizalitu

Termín kontroly: 19.4.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování

55. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 54/02/12

- schvaluje 

	poskytnutí příspěvků obcím a jiným žadatelům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2012 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů 
dle doporučení rady kraje v celkové výši 3.685.000,-- Kč 


Obchodní název Žadatele
Název objektu
Název projektu
Návrh komise
Irena Loosová
Hrad Hartenberg
Projektová dokumentace, realizační práce
350 000,00 Kč
Pavel Palacký
Krásný Les, hrad 
a zámek Horní Hrad
Záchranné zastřešení nad severním palácem, celková obnova vstupního objektu hradní brány, krov 
a střešní krytina v rivalitu, statika západního zdiva, oprava provalené hradební zdi, projektová dokumentace
150 000,00 Kč
Město Karlovy Vary
Karlovy Vary, altán Jelení skok
Očištění, oprava 
a doplnění poškozených částí krovu a dalších dřevěných konstrukcí, oprava krytiny, opravy ozdobných prvků, nové izolační a krycí nátěry, zpevnění 
a vyrovnání podezdívky, úpravy okolí
80 000,00 Kč
Město Cheb
Cheb, Františkánský kostel
Záchrana středověké malby
70 000,00 Kč
Město Toužim
Toužim, městské opevnění - Vodní ulice
Oprava městského opevnění
150 000,00 Kč
Envircon, s.r.o.
Kostelní Bříza, panský dům čp. 16
Oprava a využití kulturní památky 
- vnitřní opravy druhého nadzemního patra
80 000,00 Kč
Město Františkovy Lázně
Věžová sýpka chebské lidové architektury Kateřina 44
Nátěr šindelové střechy a oprava poškozených šindelů
24 000,00 Kč
Město Krásno
Krásno, sloup Nejsvětější Trojice
Oprava sloupu
20 000,00 Kč
Michal Krul, Antonín Kreissl
Jáchymov, Patricijský dům č.p. 143
Statické zajištění svislých nosných konstrukcí dvorního traktu, obnova vodorovných 
a šikmých konstrukcí spojovacího krčku, obnova střešní krytin
250 000,00 Kč
Město Františkovy Lázně
Hrad Seeberg
Nátěr šindelových střech a oprava poškozených omítek hrázděného zdiva 
a nátěr stěny 
u vybraných objektů
70 000,00 Kč
Město Bečov nad Teplou
Bečov nad Teplou, Vodná - pomník padlých
Záchrana původního pomníku v havarijním stavu
50 000,00 Kč
Obec Hazlov
Hazlov, bývalý zámek čp. 40
Zastřešení objektu 
č. 2 dle PD 
v rozsahu: stabilizace obvodového zdiva objektu č. 2
150 000,00 Kč
CONTIX spol. s.r.o.
Karlovy Vary, čp. 378, Tržiště 27
Oprava střešní krytiny a konstrukcí krovu, výměna oken a oprava fasády
50 000,00 Kč
Kanonie premonstrátů Teplá
Teplá, kostel sv. Jiljí
Oprava kostela
100 000,00 Kč
Luboš Pelc, Jitka Tyslová
Loket, Československé armády 255/4
Okna, střecha 
- výměna
60 000,00 Kč
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Aši
Hranice u Aše, evangelický kostel
Výměna břidlicové střešní krytiny na lodi kostela
125 000,00 Kč
Lucie Klempířová
Chlum čp. 1
Statické a provozní zajištění budovy
100 000,00 Kč
Obec Otovice
Otovice, boží muka 
a psí hřbitov
Záchrana a renovace božích muk a psího hřbitova
20 000,00 Kč
Vladimír a Zuzana Griněvovi
Libá, hrad a zámek čp. 9
Oprava balustrády
100 000,00 Kč
SENZO, a.s.
Lázně Kynžvart, zámecký hospodářský dvůr, hospodářská budova čp. 351
II. etapa - oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava poškozeného nosného zdiva 
- havarijní stav
180 000,00 Kč
Obec Štědrá
Štědrá, socha 
sv. Františka Xaverského
Restaurování sochy
40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Kraslice
Přebuz, kostel sv. Bartoloměje
Oprava střešního pláště a krovu kostela
100 000,00 Kč
Město Kynšperk nad Ohří
Kynšperk nad Ohří, socha sv. Jana Nepomuckého
Restaurování sochy, osazení do niky 
u vítězného oblouku nad oltářem Nejsvětějšího Srdce Páně a Panny Marie 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
40 000,00 Kč
Obec Třebeň
Třebeň, kostel sv. Vavřince
Oprava krovu, výměna střešní krytiny a klempířských prvků střechy kostela
150 000,00 Kč
Obec Otročín
Poseč, kaplička
Oprava vnějších a vnitřních omítek, oken a dveří, cihelné dlažby, odvodnění
50 000,00 Kč
Město Jáchymov
Jáchymov, bytový dům č.p. 284
Oprava čelní fasády
80 000,00 Kč
Město Jáchymov
Jáchymov, bytový dům č.p. 496
Oprava čelní fasády
60 000,00 Kč
Václav a Drahomíra
Koubovi
Abertamy, rekreační objekt, Pražská čp. 20
Renovace, kompletace a výměna výplní otvorů v objektu
40 000,00 Kč
Obec Štědrá
Štědrá, zámek
Odstranění havarijního stavu zámku – obnova zříceného zahradního rizalitu

246 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Podštěly, kaple sv. Václava
Celková oprava kaple
40 000,00Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Chyše, Klášterní kostel Jména Panny Marie
Obnova vnitřních omítek
40 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Kobylé, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Oprava krovu, výměna střešní krytiny věže, repase kříže a hromosvodu
140 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Luka, kostel 
sv. Vavřince
Oprava krovu 
nad kostelem 
a oprava střešní krytiny
100 000,00 Kč
Římskokatolická farnost Žlutice
Močidlec, areál kostela sv. Jakuba Většího
Odstranění havárie hřbitovní zdi
100 000,00 Kč
Kanonie premonstrátů Teplá
Mnichov, kostel sv. Petra a Pavla
Oprava střechy, výměna střešní krytiny kostela 
a klempířských prvků
60 000,00 Kč
Kanonie premonstrátů Teplá
Mariánské Lázně 
– Úšovice, kostel sv. Antonína Paduánského
Oprava střechy 
a výměna střešní krytiny kostela
140 000,00 Kč
Kanonie premonstrátů Teplá
Klášter premonstrátů Teplá
Metodika vzorové obnovy a využití památky – část 2
80 000,00 Kč



3 685 000,00 Kč

	zplnomocnění členky Rady Karlovarského kraje, Ing. Evy Valjentové, k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012


Termín kontroly: 14.6.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování

56. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. D870/2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 55/02/12

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
ev. č. D 870/2011, a to změnu výše poskytnutého finančního prostředku z 25.000,-- Kč na 35.000,-- Kč

Termín kontroly: 19.4.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování

57. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 
„Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 56/02/12

- schvaluje 
smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 
„Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“ uzavřenou s Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje

	pověření PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem výše zmíněné smlouvy


Termín kontroly: 13.9.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Michal Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje
hlasování
58. Schválení výše příspěvku na hospodaření Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
Schválení dodatku č. 2 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 57/02/12

- schvaluje 
uzavření Dodatku č. 2 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

	finanční prostředky na hospodaření Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary ve výši 1.470.000,-- Kč na rok 2012


	pověření hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 2 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: 19.4.2012

Zodpovídá: Ing. Elena Hávová, pověřená zastupováním vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Lukáš Siřínek, ředitel Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

hlasování

59. 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 – změna údajů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 58/02/12

- ruší dále uvedené usnesení č. ZK 191/06/11 ze dne 16.6.2011 ve znění usnesení č. ZK 299/09/11 ze dne 15.9.2011 a usnesení č. ZK 386/12/11 ze dne 8.12.2011:

- 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  125.882.353,-- 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. 18.882.353,-- 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. 125.882.353,-- 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

- schvaluje nové usnesení v tomto znění:

- 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 
30. 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 30. 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 30. 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 30. 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  160.882.353,-- 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. 24.132.353,-- 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. 160.882.353,-- 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: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

hlasování

60. Projekt „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“
1) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  
2) Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 59/02/12

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ mezi Karlovarským krajem 
a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 127.500.000,-- Kč
   
- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 22.500.000,-- Kč

Termín kontroly: 13.9.2012

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, pověřená k zastupování vedoucího odboru zdravotnictví

hlasování


61. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2010/2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 60/02/12

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2010/2011

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, zveřejnit Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2010/2011 způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a zaslat ji Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Termín kontroly: 19.4.2012  

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

hlasování

62. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 61/02/12

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2012 v celkové výši 5.000.000,-- Kč dle přílohy 

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

Termín kontroly: 14.6.2012

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

hlasování

63. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 62/02/12

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže na rok 2012 v celkové výši 
150.000,-- Kč dle přílohy 

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

Termín kontroly: 14.6.2012

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

hlasování

64. Sloučení příspěvkových organizací vykonávajících činnost pedagogicko-psychologických poraden zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 63/02/12

- schvaluje sloučení příspěvkových organizací Pedagogicko-psychologická poradna Cheb, Pedagogicko
-psychologická poradna Sokolov a Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary s účinností 
od 1. července 2012 s tím, že
	příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary se od tohoto data stává nástupnickou organizací

příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Cheb a Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov dnem 30. června 2012 sloučením zanikají 

- vydává rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací Pedagogicko-psychologická poradna Cheb, Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov a Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary 
dle návrhu

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu, realizovat veškeré úkony v ekonomické oblasti související se sloučením příspěvkových organizací

- ukládá odboru správa majetku krajského úřadu, realizovat veškeré úkony v majetkové oblasti související se sloučením příspěvkových organizací

- ukládá odboru vnitřních záležitostí, realizovat veškeré úkony spojené s vypořádáním spisové a archivní agendy zanikajících příspěvkových organizací 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací k podpisu hejtmanovi, realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení a zabezpečit další potřebné úkony související se sloučením příspěvkových organizací 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádosti zřizovatele 
o zápis změn  údajů v rejstříku škol a školských zařízení 

Termín kontroly: 19.4.2012

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

hlasování

65. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 64/02/12

- schvaluje s účinností od 1. března 2012 rozšíření doplňkové činnosti o oblasti Fotografické služby (obor činnosti 68) a Grafické a kreslířské práce (obor činnosti 62) u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary a příslušnou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- schvaluje s účinností od 1. března 2012 zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Dětský domov Plesná a příslušnou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku

- schvaluje s účinností od 1. března 2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko
-psychologická poradna Sokolov spočívající ve vydání Přílohy č. 3 Doplňková činnost včetně vydání dodatku

- schvaluje s účinností od 1. března 2012 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, včetně vydání dodatku

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

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

Termín kontroly: 19.4.2012

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

hlasování

66. „Město Luby – kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice“ - příspěvek kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 65/02/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku kraje městu Luby ve výši 2.359.000,-- Kč na akci „ Město Luby – kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ 

Termín kontroly: 14.6.2012

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

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 66/02/12

- bere na vědomí informace MUDr. Luďka Nečesaného, MBA a Mgr. Davida Soukupa o situaci v nemocnicích Karlovarské krajské nemocnice a.s. a Nemos Sokolov

Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

hlasování

68a) Informace o stavu Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 67/02/12

- bere na vědomí informaci o stavu Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Zodpovídá: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, ředitel Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

hlasování

68b) Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym (Ukrajina) a Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 68/02/12

- souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym (Ukrajina) a Karlovarským krajem

Termín kontroly: 14.6.2012                                                  

Zodpovídá: Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana 

hlasování

68c) Informace k vymáhání pohledávky za povinným Romským občanským sdružením – Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 69/02/12

- bere na vědomí informaci 

hlasování

68d) Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlášené MŠMT pro rok 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 70/02/12

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2012 příspěvkovým organizacím Dům dětí a mládeže Karlovy Vary ve výši 345.000,-- Kč, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, ve výši 245.000,-- Kč a Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, ve výši 245.000,-- Kč včetně uzavření smluv 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 14.6.2012

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

hlasování

68e) Otevřený dopis: Romské občanské sdružení – Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 71/02/12

- bere na vědomí Informaci o dopisu předsedy Romského občanského sdružení – Karlovy Vary L. Bílého včetně informace o zahájení šetření stížnosti na zaměstnance Krajského úřadu Karlovarského kraje

hlasování

68f) Zrušení pravidelného bodu Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 72/02/12
 
- schvaluje nezařazovat jako pravidelný bod jednání zastupitelstva kraje Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s.

hlasování


