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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. ustavujícího jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 23.11.2012 v době od 10:03 do 12:38 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 


Přítomno:    		……………………………  	 45 členů zastupitelstva
Přizvaní:     		……………………………   	 ředitel krajského úřadu 
					    	 	 vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:		……………………………	 Petra Palusková

usnesení č. 

1.  	Předání osvědčení zastupitelům kraje a složení slibu 				ZK 335/11/12
2.  	Schválení programu jednání		 					ZK 336/11/12
3.    Volba návrhové komise
4.  	Volba ověřovatelů zápisu
5.    Jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje					ZK 337/11/12
6.  	 Schválení způsobu volby								ZK 338/11/12
7.  	 Volba hejtmana Karlovarského kraje						ZK 339/11/12
8.  	Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského 	ZK 340/11/12
kraje a stanovení dne, od kterého budou členové zastupitelstva uvolněni včetně 
schválení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 
Karlovarského kraje
9.  	Volba náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro zastupování hejtmana 		ZK 341/11/12
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci
10.  	Volba náměstků, uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského 	ZK 342/11/12
kraje a stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
11. 	Zřízení a zrušení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje (výbor finanční, 	ZK 343/11/12
výbor kontrolní, výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, 
výbor pro národnostní menšiny, výbor pro regionální rozvoj, 
výbor pro zdravotnictví a sociální věci, výbor pro hospodaření 
s majetkem Karlovarského kraje)
12. 	Odvolání a volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 	ZK 344/11/12
13.	Volba výboru Regionální rady regionu soudržnosti				ZK 345/11/12
14.	Deklarace primátorů statutárních měst a starostů měst regionu soudržnosti 		ZK 346/11/12
Severozápad
		



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

1. Předání osvědčení zastupitelům kraje a složení slibu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 335/11/12

- bere na vědomí, že všech 45 přítomných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje nejdříve převzalo osvědčení o zvolení člena zastupitelstva Karlovarského kraje a následně složilo zákonem předepsaný slib ve znění uvedeném v ustanovení § 33 odst. 2 a způsobem stanoveným v ustanovení § 33 odst. 3 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

hlasování


2. Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 336/11/12

- souhlasí se změnou v navrženém programu jednání tak, že bod č. 2 – Jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje bude projednán jako bod č. 5 a bod č. 5 – Schválení programu jednání bude projednán jako bod č. 2

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo upravený program jednání.

Rozšíření programu o:

bod č. 14	Deklarace primátorů statutárních měst regionu soudržnosti Severozápad

hlasování

3. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje volí tyto členy návrhové komise:

- Mgr. Jiřího Holana
- Hanu Hozmanovou
- Josefa Murča

hlasování

4. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje volí tyto ověřovatele zápisu:

- Barboru Vojtovou
- Ing. Petra Navrátila

hlasování


5. Jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 337/11/12

- souhlasí s tím, že se jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje bude řídit stávajícím platným jednacím řádem zastupitelstva č. PZ 01/2010 schváleného usnesením č. ZK 309/12/10 ze dne 9.12.2010

hlasování


6. Schválení způsobu volby

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 338/11/12

- schvaluje způsob volby hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů rady aklamací a o pořadí předkládaných návrhů volby hejtmana, náměstků a ostatních členů rady v závislosti na počtu dosažených mandátů v zastupitelstvu a v případě shodného počtu mandátů dále podle abecedy

hlasování


7. Volba hejtmana Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 339/11/12

podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn 
a doplňků

- volí PaedDr. Josefa Novotného hejtmanem Karlovarského kraje

hlasování


8. Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 
a stanovení dne, od kterého budou členové zastupitelstva uvolněni včetně schválení zásad 
pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 340/11/12

A) 

podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn 
a doplňků

- stanovuje 9 uvolněných členů rady a níže uvedené funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni dnem 23.11.2012 

	funkce hejtmana, který plní úkoly ze zákona o krajích a dále zejména úkoly v oblasti krizového řízení a vnějších vztahů
funkce náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci, a který plní úkoly zejména v oblasti ekonomiky a vnitřních záležitostí

	funkce náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti dopravy, silničního hospodářství a regionálního rozvoje a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje 
	funkce náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 
a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
	funkce náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
	funkce náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti investic a grantových schémat, projektového řízení a informatiky KK a legislativy
	člen rady plnící úkoly zejména v oblasti správy majetku
	člen rady plnící úkoly zejména v oblasti kultury a památkové péče a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
	člen rady plnící úkoly zejména v oblasti životního prostředí a zemědělství

- stanovuje 1 člena zastupitelstva, který bude uvolněn dnem 23.11.2012 pro výkon funkce a plnění úkolů v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a vnějších vztahů

hlasování

B) 
- schvaluje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje dle předloženého návrhu s účinností od 23.11.2012

Termín kontroly: únor 2013

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování


9. Volba náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro zastupování hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 341/11/12

podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn 
a doplňků

- volí Mgr. Jaroslava Borku náměstkem hejtmana a současně, v souladu s ustanovením § 64 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jej určuje k zastupování hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci. Tento náměstek plní úkoly zejména v oblasti ekonomické a vnitřních záležitostí.

hlasování


10. Volba náměstků, uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 
a stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 342/11/12

A) 

podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn 
a doplňků

- volí Ing. Petra Navrátila náměstkem hejtmana, který plní zejména úkoly v oblasti dopravy, silničního hospodářství a regionálního rozvoje a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Bc. Miloslava Čermáka náměstkem hejtmana, který plní zejména úkoly v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí JUDr. Václava Sloupa náměstkem hejtmana, který plní zejména úkoly školství, mládeže 
a tělovýchovy a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí JUDr. Martina Havla náměstkem hejtmana, který plní zejména úkoly v oblasti investic 
a grantových schémat, projektového řízení a informatiky KK a legislativy

- volí Bohuslavu Hajskou uvolněnou členkou rady, která plní zejména úkoly v oblasti správy majetku

- volí PhDr. Olega Kalaše uvolněným členem rady, který plní zejména úkoly v oblasti kultury 
a památkové péče a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Ing. Václava Jakubíka uvolněným členem rady, který plní zejména úkoly v oblasti životního prostředí a zemědělství

- volí Ing. Edmunda Janische uvolněného člena zastupitelstva, který plní zejména úkoly v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a vnějších vztahů

hlasování

B) 

- schvaluje v souladu s platnou legislativní úpravou vyplácení odměn neuvolněným členům zastupitelstva takto:

výše odměny = odměna za výkon funkce člena zastupitelstva + odměna za výkon nejvyšší vykonávané funkce (v maximální výši dle přílohy č. 2, nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění platných předpisů). Odměna bude vyplácena měsíčně ode dne složení slibu člena zastupitelstva. 

hlasování


11. Zřízení a zrušení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje (výbor finanční, výbor kontrolní, výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, výbor pro národnostní menšiny, výbor 
pro regionální rozvoj, výbor pro zdravotnictví a sociální věci, výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 343/11/12

I.

- bere na vědomí, že Zastupitelstvo Karlovarského kraje

		a) usnesením č. ZK 05/01ze dne 8.2.2001 zřídilo tyto výbory: 
	výbor finanční
	výbor kontrolní

výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

      b) usnesením č. ZK 19/01 a č. ZK 20/01 ze dne 12.4.2001 zřídilo
		 4.   výbor pro bezpečnost
 5.   výbor pro zdravotnictví a sociální věci

	 c)  usnesením č. ZK 34/01 ze dne 14.6.2001 zřídilo
		 6.   výbor pro regionální rozvoj

	 d)  usnesením č. ZK 249/12/04 ze dne 9.12.2004 zřídilo
		 7.   výbor pro národnostní menšiny
 8.   výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

       e)  usnesením č. ZK 249/12/04 ze dne 9.12.2004 zrušilo 
                       výbor pro bezpečnost
		
II.

- konstatuje, že

zřízení výborů nebylo Zastupitelstvem Karlovarského kraje časově omezeno, usnesení č. ZK 05/01 
ze dne 8.2.2001, č. ZK 19/01, č. ZK 20/01 ze dne 12.4.2001, č. ZK 34/01 ze dne 14.6.2001, 
č. ZK 249/12/04 ze dne 9.12.2004 jsou nadále platná a z tohoto důvodu není potřebné výbory 
	finanční

kontrolní
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
pro zdravotnictví a sociální věci
pro regionální rozvoj
	pro národnostní menšiny
pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
opětovně zřizovat

	s ohledem na platná usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje bude pouze provedeno odvolání 
a nová volba předsedů a členů výborů


hlasování


12. Odvolání a volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 344/11/12

- podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších změn 
a doplňků

odvolává předsedy a členy výborů:

1) FINANČNÍ VÝBOR 
předseda:	Ing. Zdeněk Berka 
členové:	Ing. Jan Koenigstein 
		Ing. Josef Kubičko
Petr Martínek
	Ing. Helena Pěnkavová
Jana Valdmanová
David Viktor
Ing. Jaroslav Vojta
Ing. Jan Zborník
RNDr. Tomáš Zuckermann	

2) KONTROLNÍ VÝBOR 
předseda:	Mgr. Bohdan Havel
členové:	Ing. Zdeněk Brantl
		Ing. Jan Bureš
		Štěpán Cingroš
	František Jurčák
	Jiří Lébl
	František Nečekal
	Ing. Blanka Patočková
		Jaroslav Smetka
	Dr. Jan Votruba
 
3) VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
předseda:	Milan Matějka	
členové:	Věra Bartůňková
		Mgr. Vladimír Hartmann
		Mgr. Jiří Holan
		RNDr. Jaroslav Kočvara
		Bc. Vlastimil Kovařík
		Bohumila Petříková
		Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
		Jan Siváň
		Ing. Jaroslav Vojta

4) VÝBOR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
předseda:	Mgr. Tomáš Hybner 
členové:	Ing. David Cervan
		Bc. Martina Fučíková
		Ing. Radomil Gold
		Ing. Martin Kroupa
	Ing. Alexandr Martinec, CSc.
		Miloslav Pospíšil
	Dalibor Stach
	Olga Zámostná
	Ing. Václav Živný

5) VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI 
předseda:	Mgr. Jana Petříková	
členové:	Zdeňka Braunová
		Dana Janurová
		MUDr. Stanislav Kubín
		Ing. Oldřich Nápravník, CSc.
		Ondřej Ördög
		JUDr. Josef Pavel
		MUDr. Berenika Podzemská
		MUDr. Oldřich Vastl

6) výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
předseda:	Hana Hozmanová	
členové:	MUDr. Vít Baloun
		Ing. Stanislav Dušek
		RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.
		Tatiana Kocábová
		Ing. Marek Kukučka
		Jaromír Kuttner
		Ing. Vojtěch Plachý
		Ing. Vojtěch Seidl

7) výbor pro národnostní menšiny
předseda:	Mgr. Jiří Holan
členové:	Ing. Jiří Behenský
		Milan Demeter
		Olga Haláková
		Krista Hrubá
		Jana Jandová
		Ing. Le Anh Phong
		Alexej Ružejnikov
		Stanislav Strmeň
		Ing. Peter Surňák
		Mgr. Pavel Vaculík
		Alexander Vatashchuk
		Emil Voráč

hlasování


13. Volba výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 345/11/12

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, a ustanovením § 16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších změn a doplňků

- volí 
- Josefa Murča
- Mgr. Jaroslava Borku
- Ing. Václava Jakubíka
- Bc. Pavla Čekana
- Ing. Petra Navrátila
- Mgr. Dalibora Blažka
- Ing. Jiřího Kotka
- Ing. Jana Horníka

členy výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem v Ústí nad Labem

hlasování


14. Deklarace primátorů statutárních měst a starostů měst regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 346/11/12

- bere na vědomí 
	- informaci o situaci v Regionálním operačním programu Severozápad
- nutnost obnovit Regionální operační program Severozápad nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2013 pro minimalizaci negativních dopadů pro Karlovarský kraj
	- Deklaraci primátorů statutárních měst a starostů měst regionu soudržnosti Severozápad

- ukládá hejtmanu Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotnému, vyjednat v součinnosti s Ústeckým krajem podmínky úhrady korekce plynoucí z míry chybovosti Regionálního operačního programu Severozápad s Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

hlasování

