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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 06


USNESENÍ

z 5. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 13.9.2012 v době od 09:03 do 13:28 hodin 
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 




Přítomno:	……………………………		37 členů zastupitelstva
Omluveni:	……………………………		Matějka, Ing. Keřka, Ing. Hauptmann, Mgr. Borka, 
					Ing. Horník
Přizvaní:	……………………………		Ing. Homolka, p. Večerka, p. Fujdiar, Mgr. Steiner, 
					Ing. Vaněk, Ing. Rokůsek, vedoucí jednotlivých 
 					odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………		Petra Palusková



usnesení č. 

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

	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.9.2012		ZK 229/09/12
	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 18.5.2012 do 6.8.2012	ZK 230/09/12
	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK 231/09/12

Zpráva výboru pro regionální rozvoj							ZK 232/09/12
Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost					ZK 233/09/12
Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci						ZK 234/09/12
Zpráva finančního výboru 									ZK 235/09/12
Zpráva výboru pro národnostní menšiny							ZK 236/09/12
Zpráva kontrolního výboru									ZK 237/09/12
	Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje			ZK 238/09/12
	Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad			ZK 239/09/12
	Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad			ZK 240/09/12
	Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci „Záchranný kruh“ v roce 2012		ZK 241/09/12
	Rozpočtová změna										ZK 242/09/12
	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2012				ZK 243/09/12
	Informace o dotacích ve školství od 1.1.2012 do 10.8.2012				ZK 244/09/12
	Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2012 - stav 		ZK 245/09/12
k srpnu 2012
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK 246/09/12
pro město Nové Sedlo
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK 247/09/12
pro město Plesná
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK 248/09/12
pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK 249/09/12
pro obec Drmoul
	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 		bez usnesení
pro město Ostrov
	Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a správci sítí „O spolupráci 	ZK 250/09/12
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné 
správy Karlovarského kraje“ 
- Schválení uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 
technické mapy DMVS Karlovarského kraje
	Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných 	ZK 251/09/12
Karlovarským krajem a obcemi „O využívání Krajské digitální spisovny (KDS) 
– garantovaného úložiště úředních dokumentů“ 
- Schválení uzavření smlouvy o využívání KDS
	Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných 	ZK 252/09/12
Karlovarským krajem a obcemi „O spolupráci o využívání implementace hostované 
spisové služby (SSL) a negarantovaného úložiště dokumentů“ 
- Schválení uzavření smlouvy o spolupráci
	Schválení návrhu Smlouva o partnerství projektu „Rozvoj eGovernmentu na území 	ZK 253/09/12
Karlovarského kraje – část I. až VI.“ 
- Schválení uzavření smluv o spolupráci s partnery projektu
	Schválení návrhu smlouvy na zajištění provozu videokonferencí: „Smlouva 		ZK 254/09/12
o poskytnutí dotace“ Schválení uzavření smlouvy na zajištění provozu videokonferencí: 
„Smlouva o poskytnutí dotace“
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 	ZK 255/09/12
podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení 
grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 	ZK 256/09/12
podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ 
– schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
	Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 	ZK 257/09/12
podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském 
kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy
	Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti 	ZK 258/09/12
odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování 	ZK 259/09/12
přípravné fáze projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český 
hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti 
ve výrobě hudebních nástrojů“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola 
Cheb
	Změna názvu projektu „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt na Hrázi 1“ 	ZK 260/09/12
příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a jeho finanční krytí
	Projekt „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ 	ZK 261/09/12
příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb
	Projekt „Zřízení Česko - německého jazykového a komunikačního centra 		ZK 262/09/12
na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb
	Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování ZK 263/09/12
nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Projekt revitalizace 
Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376
	Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji					ZK 264/09/12
	Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona 	ZK 265/09/12
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
	Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Projektu 	ZK 266/09/12
Dopravní terminál Sokolov mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem
	Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část“ – Závěrečná zpráva	ZK 267/09/12
	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje z majetku Letiště 	ZK 268/09/12
Karlovy Vary s.r.o. – Hala pro garážování na p.p.č. 388/14 v k. ú. Olšová Vrata
	Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji		ZK 269/09/12
	Závěrečná zpráva k projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos 		ZK 270/09/12
zkušeností“
	Návrh na udělení dotace pro rok 2012 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací 	ZK 271/09/12
činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru 
regionálního rozvoje pro obec Sadov – SEA
	Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích				ZK 272/09/12
	Program obnovy venkova 2011 – prominutí smluvní pokuty				ZK 273/09/12
	Aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje 			ZK 274/09/12
Karlovarského kraje 2007 - 2013, Provozní náklady projektů zařazených v Akčním 
plánu a Akční plán investic Karlovarského kraje – investice vlastní
	Návrh na schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského 	ZK 275/09/12
kraje v uplynulém období
	Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie 	ZK 276/09/12
rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
	Schválení podmínek poskytnutí dotace pro projekt „Vědeckotechnický park 		ZK 277/09/12
Karlovarského kraje"
	Projektový záměr Rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 		ZK 278/09/12
v Nejdku, příspěvková organizace
	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2013			ZK 279/09/12
	Dodatky ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních 		ZK 280/09/12
neziskových organizací - Farní charita Karlovy Vary
	Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie 	ZK 281/09/12
na léta 2013 – 2016
	Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením 		ZK 282/09/12
v Lubech, příspěvková organizace
	Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, 		ZK 283/09/12
příspěvková organizace
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 792/3 	bez usnesení
v k. ú. Pernink
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1286 v k. ú. 	ZK 284/09/12
Nové Sedlo u Lokte
	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 632 na st.p.č. 1720 	ZK 285/09/12
vč. st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše v k. ú. Kraslice vč. movitého majetku
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 		ZK 286/09/12
p.č. 4121/29 a p.č. 4121/30 v k. ú. Sokolov
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. 	ZK 287/09/12
Sokolov, k. ú. Královské Poříčí a k. ú. Chranišov
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 	ZK 288/09/12
1389/10 a p.p.č. 1389/13 v k. ú. Děpoltovice
	Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 		ZK 289/09/12
p.p.č. 175/2 v k. ú. Valeč v Čechách
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku 	ZK 290/09/12
p.p.č. 469/6 v k. ú. Háje u Chebu
	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. ZK 291/09/12
469/7 v k. ú. Háje u Chebu
	Úplatné nabytí pozemku p.p.č. 2242/1 v k. ú. Aš do vlastnictví KK v souvislosti 	ZK 292/09/12
s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením 
„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
	Úplatné nabytí bytových jednotek č. 2513/1 a č. 2513/2 v k. ú. Aš do vlastnictví KK 	ZK 293/09/12
v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním 
postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
	Úplatné nabytí bytové jednotky č. 2564/1 v k. ú. Aš do vlastnictví KK v souvislosti 	ZK 294/09/12
s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením 
„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby 	ZK 295/09/12
silnice I/6 včetně součástí a příslušenství v k. ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. 	ZK 296/09/12
Poseč, Chyše, Horní Blatná a Pernink – Pozemkový fond ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. 	ZK 297/09/12
kalka u Chebu a k. ú. Potočiště – Pozemkový fond ČR
	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Merklín do majetku Karlovarského 	ZK 298/09/12
kraje a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku 
obce Merklín
	Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Velichov do majetku Karlovarského 	ZK 299/09/12
kraje a bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 
obce Velichov
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky 		ZK 300/09/12
p.p.č. 5275/1 a p.p.č. 5275/2 v k. ú. Jáchymov a pozemek p.p.č. 591 v k. ú. 
Popov u Jáchymova
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 947 	ZK 301/09/12
včetně stavby silnice č. III/21038, součástí a příslušenství v k. ú. Stará
	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku 	ZK 302/09/12
p.p.č. 4438/1 v k. ú. Horní Slavkov
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice 	ZK 303/09/12
č. III/2143 a č. III/2148 včetně pozemků
	Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí ve vlastnictví 	ZK 304/09/12
Ing. Marcely Šímové – k. ú. Háje u Chebu
	Zrušení části usnesení č. ZK 112/04/12 ze dne 19.04.2012 – Prodej nemovitostí 	ZK 305/09/12
v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí 
nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje
	Schválení nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí darovací			ZK 306/09/12
	Schválení smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného – objekt Domu 	ZK 307/09/12
služeb v areálu KÚKK
	Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 		ZK 308/09/12
na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu
	Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlovarského kraje 		ZK 309/09/12
Krajská knihovna Karlovy Vary
	Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Cheb, příspěvková organizace 		ZK 310/09/12
Karlovarského kraje
	Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 		ZK 311/09/12
Karlovarského kraje
	Projekt „Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“ 				ZK 312/09/12
- podání žádosti o dotaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2000 – 2014
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování 
přípravné fáze projektu
	Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4 (rekonstrukce špýcharu, Františkánské 	ZK 313/09/12
nám. 30/1, Cheb)“ 

- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 – 2014
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování 
přípravné fáze projektu
	Poskytnutí příspěvku na správu nemovitosti Císařské lázně na rok 2012 Zájmovému 	ZK 314/09/12
sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
	Projekt „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion“, schválení podání 	ZK 315/09/12
žádosti do Cíl 3/Ziel 3, Fond malých projektů v česko-saském příhraničním regionu, 
schválení finančního krytí projektu
	Hornická kulturní krajina Krušnohoří - Smlouva o partnerství				ZK 316/09/12
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK 317/09/12
rezervací a městských památkových zón 2012 – žádost o přerozdělení finančních 
prostředků a prodloužení termínů pro dodání podkladů
	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK 318/09/12
rezervací a městských památkových zón 2012 – II., III. a IV. etapa
	Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního 	ZK 319/09/12
řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické 
záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného v rámci Integrovaného 
operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, č. výzvy 11, prioritní 
osa 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby 
v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
	Projekt „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové 	ZK 320/09/12
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

- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 
projektu
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování 
realizace projektu
	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti 	ZK 321/09/12
zdravotnictví
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské 	ZK 322/09/12
univerzitě v Plzni
	Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední průmyslová 	ZK 323/09/12
škola keramická a sklářská Karlovy Vary
	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol 	ZK 324/09/12
a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
	Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště 	ZK 325/09/12
Nejdek v projektu „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge – Regionální 
kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí“
	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energii 		ZK 326/09/12
Karlovy Vary s.r.o.
	„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“, závazný 	bez usnesení
příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací 
a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“, revokace 
usnesení č. ZK 122/04/10 ze dne 15.4.2010
	„Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa“, příspěvek kraje městu Sokolov v rámci 	ZK 327/09/12
dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV 
pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ – závazný příslib
	„Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“, příspěvek kraje městu 	ZK 328/09/12
Nejdek v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací 
ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ městu - závazný příslib
	Změna „Pravidel pro poskytování příspěvků na úseku ochrany životního prostředí“	ZK 329/09/12
	Změna „Pravidel pro poskytování příspěvků na úseku environmentální výchovy, 	ZK 330/09/12
vzdělávání a osvěty (EVVO)“
	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK 331/09/12
	Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních 		ZK 332/09/12
prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 1. etapa, 
část II a III a 2. etapa“ 

- schválení podání žádosti o poskytnutí dotace
	Příspěvek městu Sokolov na Mezinárodní konferenci „Žijeme tu společně“		ZK 333/09/12

109a)	Záměr vybudování parkovacího domu v areálu nemocnice Sokolov			ZK 334/09/12
109b)	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 		bez usnesení
pro město Nejdek


























        PaedDr. Josef Novotný v. r.	                 	                   Ing. Petr Navrátil v. r. 
                     hejtman					                     náměstek hejtmana	
           Karlovarského kraje       	























A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Mgr. Tomáše Hybnera
- Václava Černého
- Hanu Hozmanovou

hlasování


B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- MUDr. Václava Larvu
- PaedDr. Vratislava Emlera

hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání s následujícími změnami: 

Rozšíření programu o:

bod č. 109a) 		Záměr vybudování parkovacího domu v areálu nemocnice Sokolov

bod č. 109b)	Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Nejdek

hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.9.2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 229/09/12

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.9.2012

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 18.5.2012 do 6.8.2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 230/09/12

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje a jednání:
 			17. jednání dne 18.5.2012 (mimo řádný termín)
			18. jednání dne 21.5.2012  
			19. jednání dne 1.6.2012 (mimo řádný termín)
			20. jednání dne 4.6.2012 
			21. jednání dne 12.6.2012 (mimo řádný termín) 
			22. jednání dne 18.6.2012 
			23. jednání dne 2.7.2012 (mimo řádný termín) 
			24. jednání dne 9.7.2012
			25. jednání dne 23.7.2012
			26. jednání dne 6.8.2012	 

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 231/09/12

- 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 232/09/12

- bere na vědomí usnesení z 39. a 40. 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 233/09/12

- bere na vědomí usnesení z 23. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 120/08/12 – 126/08/12

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 234/09/12

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 11.9.2012

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

hlasování


7. Zpráva finančního výboru 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 235/09/12

- bere na vědomí usnesení z  22. řádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
ze dne 5.9.2012

 Zodpovídá: Ing. Zdeněk Berka, předseda Finančního výboru

hlasování


8. Zpráva výboru pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 236/09/12
- bere na vědomí usnesení z 24. zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje, konaného dne 30.8.2012

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

hlasování


9. Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 237/09/12

- bere na vědomí usnesení z 22. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 201/08/12 – č. 207/08/12

- doporučuje doplnit předpis Zastupitelstva kraje č. PZ 07/2005 Jednací řád výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje o přílohu, která by obsahovala vzor zápisu z jednání výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje, vč. usnesení

Zodpovídá: Mgr. Bohdan Havel, předseda kontrolního výboru

hlasování


10. Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 238/09/12

- bere na vědomí zápis ze 23. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 22.08.2012

Termín kontroly: leden 2013
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 239/09/12

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

Zodpovídá: Mgr. Tomáš Hybner, uvolněný předseda Výboru pro regionální rozvoj

hlasování


12. Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 240/09/12

- bere na vědomí,

že dne 20.6.2012 rezignoval na funkci člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
Mgr. Tomáš Hybner

že v souladu s ustanovením § 16d odst. 1, zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvo kraje povinno do 90 dnů ode dne, kdy došlo k zániku funkce člena výboru, zvolit ze svých řad nového člena výboru

že Rada Karlovarského kraje na svém jednání dne 20.8.2012 doporučila Zastupitelstvu Karlovarského kraje zvolit do funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad jednu z osob nominovaných politickými kluby

Termín kontroly: únor 2013

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

hlasování


13. Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci „Záchranný kruh“ v roce 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 241/09/12

- souhlasí s poskytnutím příspěvku a předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu „Záchranný kruh“ ve výši 278.000,-- Kč

Termín kontroly: prosinec 2012

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

hlasování


14. Rozpočtová změna

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 242/09/12

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č. 238/2012
- navýšení příjmů a výdajů Karlovarského kraje o částku 890.437,20 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 školu zřizovanou městem Karlovy Vary Základní školu a Základní uměleckou školu Karlovy Vary, Šmeralova 336/15 a organizaci budou poukázány prostřednictvím zřizovatele.

Termín kontroly: prosinec 2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


15. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 243/09/12

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2012 až 335/2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


16. Informace o dotacích ve školství od 1.1.2012 do 10.8.2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 244/09/12

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za období od 1. ledna do 10. srpna 2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


17. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství na rok 2012 - stav k srpnu 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 245/09/12

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 – stav k srpnu 2012

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 246/09/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku městu Nové Sedlo ve výši 1.800.000,-- Kč na stavební úpravy v budově Základní školy Nové Sedlo, pro občanské sdružení NEJSTE SAMI

- ukládá Radě Karlovarského kraje připravit návrh smlouvy

Termín kontroly: prosinec 2012 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování


19. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Plesná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 247/09/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro město Plesná ve výši 75.000,-- Kč na „Opravu venkovních omítek kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Lomničce u Plesné“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Plesná ve výši 75.000,-- Kč

Termín kontroly: prosinec 2012 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 248/09/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY ve výši 500.000,-- Kč na „47. ročník Mezinárodního filmového festivalu“

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

Termín kontroly: prosinec 2012 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování




21. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Drmoul

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 249/09/12

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro obec Drmoul ve výši 60.000,-- Kč na „Reprezentaci v mezinárodní soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a obcí Drmoul ve výši 60.000,-- Kč

Termín kontroly: prosinec 2012 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

hlasování


23. Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a správci sítí „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
- Schválení uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy DMVS Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 250/09/12

- schvaluje předložené znění návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a správci sítí „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“ 

- schvaluje uzavření smlouvy „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

- pověřuje Radu Karlovarského kraje schvalováním metodického řádu dle článku IV. odst. 1 písm. f) smlouvy

Termín kontroly: leden 2013 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK

hlasování


24. Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O využívání Krajské digitální spisovny (KDS) – garantovaného úložiště úředních dokumentů“
- Schválení uzavření smlouvy o využívání KDS


Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 251/09/12

- schvaluje Předložené znění návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O využívání Krajské digitální spisovny (KDS) - garantovaného úložiště úředních dokumentů“ 

- schvaluje uzavření smlouvy o využívání KDS s těmito partnery:

Zřizované a zakládané organizace

1	Dětský domov Aš, Na Vrchu 26, Aš
2	Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, Goethova 16, Cheb
3	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, Dukelských hrdinů 610, Ostrov
4	Dětský domov Mariánské Lázně, Palackého 191/101, M. Lázně
5	Dětský domov Plesná, Nádražní 338, Plesná
6	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, Lidická 38, K. Vary
7	Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, Klíčova 167/4, M. Lázně
8	DOZP PATA v Hazlově, Hazlov část Skalka u Hazlova 60
9	Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK", Slavíčkova 1701, Sokolov
10	DOZP v Mariánské p.o., č.p.161 Jáchymov, část Mariánská
11	DOZP v Radošově, Kyselka část Radošov č.p. 137
12	Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, Polní 378
13	Domov pro seniory v Perninku p.o., Nádražní 268, Pernink
14	Galerie 4 - galerie fotografie p.o., Karlovarského kraje, Kamenná 490/2, Cheb
15	Galerie umění Karlovy Vary, přísp. org. Karlovarského kraje, Goethova stezka 6
16	Galerie výtvarného umění v Chebu, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb
17	Gymnázium a střední odborná škola Aš, Hlavní 106, Aš
18	Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 55, M. Lázně
19	Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb
20	Hotelová škola Mariánské Lázně, Komenského 449, M. Lázně
21	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov
22	Karlovarská agentura rozvoje podnikání p.o., Jáchymovská 232, K. Vary
23	Koordinátor IDS KK, Závodní 88, K. Vary
24	Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, K. Vary
25	Krajská správa a údržba silnic KK, Chebská 282, Sokolov
26	Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek, Perninská 975, Nejdek
27	Muzeum Cheb p.o., Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493, Cheb
28	Muzeum Karlovy Vary p. o., Karlovarského kraje, Pod Jelením skokem 393, K. Vary
29	Muzeum Sokolov p.o., Karlovarského kraje, Zámecká 1, Sokolov
30	Odborné učiliště Horní Slavkov, Kounice 613, H. Slavkov
31	SOŠ a SOU Nejdek, Husova 600, Nejdek
32	SOŠ logistická a SOU Dalovice, Hlavní 114, Dalovice
33	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, nám. K. Sabiny 16, K. Vary
34	SOU stravování a služeb, Ondřejská 56, K. Vary
35	Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, Toužim
36	Střední průmyslová škola keramická a sklářská KV, nám. 17. listopadu 12, K. Vary
37	Střední průmyslová škola Loket, T.G. Masaryka 3, Loket
38	Střední škola živnostenská, Žákovská 716/1, Sokolov
39	SZŠ a VOŠ Cheb, Hradební 2, Cheb
40	Střední zdravotnická škola a VOŠZ, Poděbradská 2, Karlovy Vary
41	Střední zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27 Dalovice
42	ZŠ a MŠ při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart, Lázeňská 153, L. Kynžvart
43	ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary, Bezručova 19, K. Vary
	
Obec s rozšířenou působností:
a)	Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
b)	Město Ostrov, Klínovecká 1201, 363 20 Ostrov
c)	Město Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
d)	Město Kraslice, Nám. 28. Října 1438, 358 20 Kraslice

Termín kontroly: leden 2013 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK

hlasování


25. Schválení návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O spolupráci o využívání implementace hostované spisové služby (SSL) 
a negarantovaného úložiště dokumentů“ 
- Schválení uzavření smlouvy o spolupráci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 252/09/12

- schvaluje Předložené znění návrhu smlouvy mezi Karlovarským krajem a organizacemi zřizovaných Karlovarským krajem a obcemi „O spolupráci o využívání implementace hostované spisové služby (SSL) 
a negarantovaného úložiště dokumentů“

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s těmito partnery:

1	Dětský domov Aš, Na Vrchu 26, Aš
2	Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, Goethova 16, Cheb
3	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, Dukelských hrdinů 610, Ostrov
4	Dětský domov Mariánské Lázně, Palackého 191/101, M. Lázně
5	Dětský domov Plesná, Nádražní 338, Plesná
6	Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, Lidická 38, K. Vary
7	Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně, Klíčova 167/4, M. Lázně
8	DOZP PATA v Hazlově, Hazlov část Skalka u Hazlova 60
9	Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK", Slavíčkova 1701, Sokolov
10	DOZP v Mariánské p.o., č.p. 161 Jáchymov, část Mariánská
11	DOZP v Radošově, Kyselka, část Radošov č.p. 137
12	Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, Polní 378
13	Domov pro seniory v Perninku p.o., Nádražní 268, Pernink
14	Galerie 4 - galerie fotografie p.o., Karlovarského kraje, Kamenná 490/2, Cheb
15	Galerie umění Karlovy Vary, přísp. org. Karlovarského kraje, Goethova stezka 6
16	Galerie výtvarného umění v Chebu, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, Cheb
17	Gymnázium a střední odborná škola Aš, Hlavní 106, Aš
18	Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 55, M. Lázně
19	Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb
20	Hotelová škola Mariánské Lázně, Komenského 449, M. Lázně
21	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Jednoty 1620, Sokolov
22	Karlovarská agentura rozvoje podnikání p.o., Jáchymovská 232, K. Vary
23	Koordinátor IDS KK, Závodní 88, K. Vary
24	Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, K. Vary
25	Krajská správa a údržba silnic KK, Chebská 282, Sokolov
26	Léčebna dlouhodobě nemocných Nejdek, Perninská 975, Nejdek
27	Muzeum Cheb p.o., Karlovarského kraje, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493, Cheb
28	Muzeum Karlovy Vary p.o., Karlovarského kraje, Pod Jelením skokem 393, K. Vary
29	Muzeum Sokolov p.o., Karlovarského kraje, Zámecká 1, Sokolov
30	Odborné učiliště Horní Slavkov, Kounice 613, H. Slavkov
31	SOŠ a SOU Nejdek, Husova 600, Nejdek
32	SOŠ logistická a SOU Dalovice, Hlavní 114, Dalovice
33	Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, nám. K. Sabiny 16, K. Vary
34	SOU stravování a služeb, Ondřejská 56, K. Vary
35	Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, Toužim
36	Střední průmyslová škola keramická a sklářská KV, nám. 17. listopadu 12, K. Vary
37	Střední průmyslová škola Loket, T.G. Masaryka 3, Loket
38	Střední škola živnostenská, Žákovská 716/1, Sokolov
39	SZŠ a VOŠ Cheb, Hradební 2, Cheb
40	Střední zdravotnická škola a VOŠZ, Poděbradská 2, Karlovy Vary
41	Střední zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, Dalovice
42	ZŠ a MŠ při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart, Lázeňská 153, L. Kynžvart
43	ZŠ a MŠ při nemocnici Karlovy Vary, Bezručova 19, K. Vary

Termín kontroly: leden 2013 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK

hlasování


26. Schválení návrhu Smlouva o partnerství projektu „Rozvoj eGovernmentu na území Karlovarského kraje – část I. až VI.“ 
- Schválení uzavření smluv o spolupráci s partnery projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 253/09/12

- schvaluje předložený návrh smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 1

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s:

	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Město Ostrov, Klínovecká 1201, 363 20 Ostrov
Městský úřad Mariánské lázně, Ruská 155/3, 353 01 Mariánské lázně
Město Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb
Město Kraslice, Nám. 28. Října 1438, 358 20 Kraslice
Město Aš – městský úřad v Aši, Kamenná 52, 352 01 Aš
	Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov	
	Město Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim	
	Město Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice
Termín kontroly: leden 2013 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK

hlasování


27. Schválení návrhu smlouvy na zajištění provozu videokonferencí: „Smlouva o poskytnutí dotace“ Schválení uzavření smlouvy na zajištění provozu videokonferencí: „Smlouva o poskytnutí dotace“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 254/09/12

- schvaluje 
	Předložený návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
	Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace


- pověřuje PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje, podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace

Termín kontroly: leden 2013 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK

hlasování


28. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 
2. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 255/09/12

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- schvaluje grantové projekty ve 2. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora v rámci oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


29. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 256/09/12

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků 
ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“

- schvaluje grantové projekty ve 2. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a náhradní projekty (Zásobník) v rámci oblasti podpory 1.2 - „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


30. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 2. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 257/09/12

- bere na vědomí informaci o průběhu globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji II“

- schvaluje grantové projekty ve 2. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dle návrhu)

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


31. Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 258/09/12

- bere na vědomí informaci k novému znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

- schvaluje přijetí a používání nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(dle přílohy)

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování
32. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 259/09/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na financování přípravné fáze projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojařský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“ ve výši 216.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedenou smlouvu k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


33. Změna názvu projektu „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt na Hrázi 1“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb a jeho finanční krytí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 260/09/12

- mění ve všech částech usnesení č. ZK 218/09/10 ze dne 16. září 2010 název projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb z „ISŠ Cheb, zateplení a výměna oken – objekt Na Hrázi 1“ 
na „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“ 

- schvaluje celkové výdaje projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb“ ve výši 19.024.439,-- Kč uvedenými v žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování projektu „Zateplení 
a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb“ po celou dobu jeho realizace do výše 10 % způsobilých výdajů, 
tj. 1.280.408,30 Kč a nezpůsobilých výdajů projektu do výše 6.220.356,-- Kč, tj. celkem 7.500.764,30 Kč včetně uzavření smlouvy  

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


34. Projekt „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 261/09/12

- mění ve všech částech usnesení č. ZK 338/12/11 ze dne 8. prosince 2011 název projektu příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb z „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ na „Středisko ekologické výchovy“
- schvaluje doplnění ve všech částech usnesení č. ZK 338/12/11 ze dne 8. prosince 2011 další možný dotační titul pro předkládaný projekt „Středisko ekologické výchovy“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, kterým je Program Cíl 3 – program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013“

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z prostředků Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ včetně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě dle návrhu 

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


35. Projekt „Zřízení Česko - německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz 
a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 262/09/12

- schvaluje navýšení celkových výdajů projektu „Zřízení Česko – německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizace Gymnázium Cheb z 30.130.817,70 Kč 
na 30.495.817,70 Kč o nezpůsobilé výdaje 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na pokrytí nezpůsobilých výdajů projektu „Zřízení Česko – německého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb“ příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb ve výši 365.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit uvedenou smlouvu k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


36. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 263/09/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov“ č. CZ.1.09/1.3.00/18.00376 v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad ve výši 14.000.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá: Mgr. Monika Šperglová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
hlasování
37. Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 264/09/12

- schvaluje Koncepci rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji

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

hlasování


38. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 265/09/12

- schvaluje zákonodárnou iniciativu Zastupitelstva Karlovarského kraje ve věci novelizace zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu

- pověřuje člena Zastupitelstva Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, jednáním o návrhu novely zákona v orgánech Parlamentu České republiky 

- ukládá hejtmanu Karlovarského kraje PaedDr. Josefu Novotnému, předložit předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích spolu s přijatým usnesením zastupitelstva, dle návrhu

Termín kontroly: březen 2013

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

hlasování


39. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Projektu Dopravní terminál Sokolov mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 266/09/12

- schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství a spolupráci na zajištění realizace Projektu Dopravní terminál Sokolov mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem dle návrhu 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o.
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

hlasování


40. Projekt „Modernizace letiště Karlovy Vary – III. etapa, 2. část“ – Závěrečná zpráva

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 267/09/12

- schvaluje závěrečnou zprávu projektu „Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část“ 
Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o.

hlasování


41. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje z majetku Letiště Karlovy Vary s.r.o. – Hala pro garážování na p.p.č. 388/14 v k. ú. Olšová Vrata

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 268/09/12

- schvaluje úplatné nabytí nemovitosti – Hala pro garážování na pozemku p.p.č. 388/14 v k. ú. Olšová Vrata formou kupní smlouvy mezi Letištěm Karlovy Vary s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, K Letišti 132, 
PSČ 360 01, IČO 26367858 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako kupující na straně druhé), za cenu ve výši 1.970.000,-- Kč, 
a tím převést předmětnou nemovitost z vlastnictví Letiště Karlovy Vary s.r.o. do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


42. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 269/09/12

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Nové Hamry ve výši 30.000,-- Kč, město Březová ve výši 25.000,-- Kč, město Horní Blatná ve výši 30.000,-- Kč, město Boží Dar ve výši 121.000,-- Kč, město Mariánské Lázně ve výši 149.000,-- Kč, město Abertamy 
ve výši 110.000,-- Kč, město Hranice ve výši 25.000,-- Kč, Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary ve výši 100.000,-- Kč, Biatlon klub Jáchymov ve výši 40.000,-- Kč, město Jáchymov ve výši 69.000,-- Kč a obec Pernink ve výši 60.000,-- Kč  

Termín kontroly: prosinec 2012

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

hlasování


43. Závěrečná zpráva k projektu „Politika životního prostředí na Islandu – přenos zkušeností“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 270/09/12

- souhlasí se závěrečnou zprávou k projektu „Politika životního prostředí na Islandu – výměna zkušeností“

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

hlasování

44. Návrh na udělení dotace pro rok 2012 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro obec Sadov 
- SEA

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 271/09/12

- schvaluje dotaci obci Sadov ve výši 32.800,-- Kč na zpracování posouzení vlivu návrhu Územního plánu Sadov na životní prostředí – SEA, v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje v roce 2012

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

hlasování


45. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 272/09/12

- schvaluje

- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Hory v rámci Programu obnovy venkova 
a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 623/2012
- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Chlum Svaté Maří v rámci Programu obnovy venkova a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 630/2012
- změnu názvu akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Hroznětín v rámci Programu obnovy venkova 
a návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ev. č. D 632/2012

Termín kontroly: prosinec 2012

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

hlasování


46. Program obnovy venkova 2011 – prominutí smluvní pokuty

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 273/09/12

- schvaluje neprominutí smluvní pokuty dle návrhu

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

hlasování


47. Aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 
2007 - 2013, Provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu a Akční plán investic Karlovarského kraje – investice vlastní

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 274/09/12

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

- bere na vědomí informaci o provozních nákladech projektů zařazených v Akčním plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje návrh Akčního plánu Karlovarského kraje – investice vlastní

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

hlasování


48. Návrh na schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 275/09/12

- schvaluje vypořádání požadavků obcí a dotčených orgánů uplatněných v rámci projednávání Zprávy 
o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období

- schvaluje Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období 
ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 42 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

- schvaluje uložení úkolu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako pořizovateli Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, pořídit částečnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v souladu s § 36 - 41 stavebního zákona a v souladu s požadavky uvedenými 
ve Zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období a zajistit vyhotovení Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje zahrnující právní stav po vydání aktualizace

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

hlasování


49. Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 276/09/12

- bere na vědomí návrh Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 

Termín kontroly: prosinec 2012

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

hlasování




50. Schválení podmínek poskytnutí dotace pro projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 277/09/12

- schvaluje podmínky poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II – část I. na projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ včetně příloh 

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


51. Projektový záměr Rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 278/09/12

- schvaluje projektový záměr Rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace

- schvaluje zařazení projektového záměru Rekonstrukce Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

Termín kontroly: březen 2013

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


52. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 279/09/12

- schvaluje Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2013

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


53. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací - Farní charita Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 280/09/12

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvám ev. č. D 011/2012 a ev. č. D 016/2012 o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro Farní charitu Karlovy Vary


Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


54. Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská protidrogová strategie na léta 
2013 – 2016

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 281/09/12

- schvaluje Koncepci prevence kriminality Karlovarského kraje a protidrogovou strategii na léta 2013 - 2016

Termín kontroly: březen 2013 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování


55. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 282/09/12

- schvaluje s účinností od 1.10.2012 dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková, organizace dle návrhu

- vydává dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 4 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: únor 2013

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování


56. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 283/09/12

- schvaluje s účinností od 1.1.2013 dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, dle návrhu

- vydává dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: únor 2013
Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


57. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 792/3 v k. ú. Pernink

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

hlasování


58. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.č. 1286 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 284/09/12

- schvaluje prodej pozemku p.č. 1286 o výměře 799 m2 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Alfredem Gebauerem, bytem Pod lesem 219, Královské Poříčí, PSČ 356 01 Sokolov (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 39.950,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Alfreda Gebauera

- 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: leden 2013

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


59. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 632 na st.p.č. 1720 vč. st.p.č. 1720 
a p.p.č. 6850, vše v k. ú. Kraslice vč. movitého majetku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 285/09/12

- schvaluje prodej budovy č.p 632 na st.p.č. 1720, pozemek st.p.č. 1720 a pozemek p.p.č. 6850 vše v k. ú. Kraslice, obec Kraslice a okres Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, (jako prodávající na straně jedné) a paní Márii Tran Vanovou, bytem Barvířská 1769, 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 900.000,-- Kč hrazenou formou měsíčních splátek + správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Márii Tran Vanové

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: leden 2013

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


60. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 4121/29 a p.č. 4121/30 v k. ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 286/09/12

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 4121/29 o výměře 39 m2 a p.č. 4121/30 o výměře 34 m2  v k. ú. 
a obci Sokolov formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za  kupní cenu ve výši 20.920,-- Kč a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: leden 2013

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


61. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Sokolov, k. ú. Královské Poříčí a k. ú. Chranišov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 287/09/12

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 616 o výměře 161 m2 a p.č. 617 o výměře 213 m2 v k. ú. a obci Sokolov, pozemku p.č. 730/1 o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Královské Poříčí a pozemku p.č. 599/2 o výměře 97 m2 v k. ú. Chranišov a obci Nové Sedlo formou kupní smlouvy mezi společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Staré náměstí 69, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 26348349, zastoupenou 
Ing. Jiřím Pöpperlem, předsedou představenstva a Ing. Františkem Kastlem, místopředsedou představenstva (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 213.160,-- Kč a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 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: leden 2013

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


62. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1389/10 a p.p.č. 1389/13 v k. ú. Děpoltovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 288/09/12

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1389/10 o výměře 50 m2 a p.p.č. 1389/13 o výměře 22 m2 v k. ú. 
a obci Děpoltovice, formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako prodávající 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za  kupní cenu 8.280,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: leden 2013

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


63. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 175/2 v k. ú. Valeč v Čechách

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 289/09/12

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 175/2 o výměře 6 m2 v k. ú. Valeč v Čechách a obci Valeč, formou kupní smlouvy mezi panem Miroslavem Kumpoltem, bytem Jungmannova 1256, PSČ 363 01 Ostrov (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 10,-- Kč/m2, tj. celkem 60,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z majetku pana Miroslava Kumpolta 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: leden 2013

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


64. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 469/6 v k. ú. Háje u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 290/09/12

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 469/6, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 1093-41/2012 z původního pozemku p.p.č. 469/6 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 469/28 o výměře 310 m2 a p.p.č. 469/29 o výměře 2957 m2 v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Ing. Jaroslavem Skalickým a paní Dagmarou Skalickou, oba trvale bytem Šumavská 300/61, PSČ 350 02 Cheb, Háje (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.012.770,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Skalických 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: leden 2013

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


65. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 469/7 v k. ú. Háje u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 291/09/12

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 469/7, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 1091-31/2012 z původního pozemku p.p.č. 469/7 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 
p.p.č. 469/25 o výměře 2625 m2, p.p.č. 469/26 o výměře 20 m2 a p.p.č. 469/23 o výměře 2154 m2 v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi panem Danielem Tranem, trvale bytem Rohová 233/5, PSČ 350 02 Cheb, Háje (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 767.840,-- Kč a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví pana Daniela Trana 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: leden 2013

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


66. Úplatné nabytí pozemku p.p.č. 2242/1 v k. ú. Aš do vlastnictví KK v souvislosti s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 292/09/12

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely č. 2242/1 v k. ú. a obci Aš 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 450.000,-- 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 uvedené nemovitosti

Termín kontroly: leden 2013

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


67. Úplatné nabytí bytových jednotek č. 2513/1 a č. 2513/2 v k. ú. Aš do vlastnictví KK v souvislosti 
s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 293/09/12

- schvaluje úplatné nabytí formou kupní smlouvy mezi městem Aš, zastoupeným starostou Mgr. Daliborem Blažkem, se sídlem Kamenná 473/52, 352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé) následujících nemovitostí:

- bytové jednotky č. 2513/1 v domě č.p. 2512 a č.p. 2513 na st.p.č. 2706 vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 6455/242355 na společných částech domu č.p. 2512 a č.p. 2513 a pozemku st.p.č. 2706, vše v k. ú. Aš za cenu 316.451,-- Kč

- bytové jednotky č. 2513/2 v domě č.p. 2512 a č.p. 2513 na st.p.č. 2706 a spoluvlastnický podíl o velikosti 6020/242355 na společných částech domu č.p. 2512 a č.p. 2513 a pozemku st.p.č. 2706, vše v k. ú. Aš 
za cenu 201.898,-- Kč

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu

- schvaluje závazek uhradit rozdíl mezi cenou vyhláškovou a cenou kupní výše uvedené nemovitosti

- bere na vědomí závazek (účelový úvěr) Společenství vlastníků jednotek v č.p. 2512 a v č.p. 2513 v Aši, sídlem Příbramská č.p. 2512, 352 01 Aš vůči Stavební spořitelně České spořitelny a.s. ve výši 
8.000.000,-- Kč 

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy

- pověřuje ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace, podpisem předmětné kupní smlouvy

- bere na vědomí závazek uhradit Společenství vlastníků jednotek v č.p. 2512 a v č.p. 2513 v Aši, sídlem Příbramská č.p. 2512, 352 01 Aš částku ve výši 68.816,-- Kč za výměnu oken

Termín kontroly: leden 2013

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


68. Úplatné nabytí bytové jednotky č. 2564/1 v k. ú. Aš do vlastnictví KK v souvislosti 
s Transformačním plánem zařízení Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 294/09/12

- schvaluje úplatné nabytí bytové jednotky č. 2564/1 v domě č.p. 2564 a č.p. 2565 na st.p.č. 3573 a st.p.č. 3574 vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 827/13052 na společných částech domu č.p. 2564 a č.p. 2565 
a pozemcích st.p.č. 3573 a st.p.č. 3574, vše v k. ú. Aš formou kupní smlouvy, mezi Ing. Romanem Urbánkem, bytem Sibiřská 2564/8, 352 01 Aš (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 590.000,-- Kč a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Ing. Romana Urbánka do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu

- ukládá řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: leden 2013

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

69. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6 včetně součástí a příslušenství v k. ú. Hory u Jenišova – ŘSD ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 295/09/12

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 310/27, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 387-127/2012 z původního pozemku p.č. 310/27 a označena původním číslem jako pozemek p.č. 310/27 
o nové výměře 12444 m2, pozemků p.č. 127/12 o výměře 23201 m2, p.č. 127/14 o výměře 12 m2, p.č. 492/3 
o výměře 6 m2, p.č. 502/10 o výměře 2425 m2 a p.č. 502/11 o výměře 49 m2, vše včetně části původní silnice I/6 v km 121,131 – 122,540, všech součástí a příslušenství silnice v k. ú. a obci Hory u Jenišova, formou darovací smlouvy, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 
PSČ 140 00, IČO 65993390, zastoupeným panem Davidem Čermákem, generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR (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 včetně stavby silnice I/6, součástí a příslušenství silnice z vlastnictví ČR 
– Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: leden 2013

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


70. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Poseč, Chyše, Horní Blatná a Pernink – Pozemkový fond ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 296/09/12

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 171/5 o výměře 30 m2 v k. ú. Poseč a obci Otročín, 
p.p.č. 738/18 o výměře 4 m2 v k. ú. a obci Chyše, p.p.č. 270/7 o výměře 29 m2, p.p.č. 270/8 o výměře 42 m2, p.p.č. 293/2 o výměře 36 m2 a p.p.č. 296/5 o výměře 23 m2 v k. ú. a obci Horní Blatná, p.p.č. 921/8 o výměře 11 m2, p.p.č. 940/10 o výměře 100 m2, p.p.č. 940/11 o výměře 423 m2, p.p.č. 940/12 o výměře 30 m2 
a p.p.č. 940/13 o výměře 3 m2 v k. ú. a obci Pernink, 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: leden 2013

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




71. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k. ú. Skalka u Chebu a k. ú. Potočiště – Pozemkový fond ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 297/09/12

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 196/3 o výměře 1092 m2 v k. ú. Skalka u Chebu a obci Cheb 
a pozemků, p.p.č. 239/40 o výměře 579 m2, p.p.č. 239/42 o výměře 1189 m2, p.p.č. 239/43 o výměře 
3537 m2, p.p.č. 239/44 o výměře 1316 m2 a p.p.č. 239/59 o výměře 263 m2 v k. ú. Potočiště a obci Odrava, 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: leden 2013

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


72. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Merklín do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Merklín

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 298/09/12

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 16, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 356-18/2012 z původního pozemku p.p.č. 16 a označena jako jeho díl „b“ o výměře 5 m2, části pozemku p.p.č. 39/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 39/1 a označena jako jeho díl „e+f“ o výměře 50 m2, části pozemku p.p.č. 398/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 398/1 a označena jako jeho díl „d“ o výměře 5 m2 a části pozemku st.p.č. 4/2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st.p.č. 4/2 a označena jako jeho díl „a“ o výměře 7 m2, vše v k. ú. Merklín u Karlových Var a obci Merklín formou darovací smlouvy, mezi obcí Merklín, se sídlem Merklín č.p. 6, PSČ 362 34 Merklín, IČO 00254789, zastoupenou starostou obce panem Josefem Níčem (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 Merklín do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 404/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 356-18/2012 z původního pozemku p.p.č. 404/1 a označena jako jeho díl „c“ o výměře 2 m2 v k. ú. Merklín u Karlových Var a obci Merklín formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Merklín, se sídlem Merklín č.p. 6, PSČ 362 34, IČO 00254789, zastoupenou starostou obce panem Josefem Níčem (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Merklín

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

Termín kontroly: leden 2013
Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená k zastupování vedoucího odboru správa majetku


73. Bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku obce Velichov do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Velichov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 299/09/12

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 758/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 431-36/2012 z původního pozemku p.p.č. 758/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.p.č. 758/6 o výměře 205 m2 a části pozemku p.p.č. 758/3, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 758/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 758/5 
o výměře 409 m2 v k. ú. a obci Velichov formou darovací smlouvy, mezi obcí Velichov, se sídlem 
Velichov 13, PSČ 363 01 Ostrov, IČO 00255122, zastoupenou starostkou obce Ing. Markétou Moravcovou (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 Velichov do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1082, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 431-36/2012 z původního pozemku p.p.č. 1082 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.p.č. 1082/3 o výměře 472 m2 a části pozemku p.p.č. 1083, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 1083 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1083/2 
o výměře 63 m2 v k. ú. a obci Velichov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Velichov, se sídlem Velichov 13, PSČ 363 01 Ostrov, IČO 00255122, zastoupenou starostkou obce Ing. Markétou Moravcovou (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Velichov

- 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: leden 2013

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


74. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 5275/1 a p.p.č. 5275/2 v k. ú. Jáchymov a pozemek p.p.č. 591 v k. ú. Popov u Jáchymova

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 300/09/12

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 5275/1 o výměře 13475 m2 a p.p.č. 5275/2 o výměře 6053 m2 v k. ú. a obci Jáchymov a pozemku p.p.č. 591 o výměře 24453 m2 v k. ú. Popov u Jáchymova a obci Jáchymov, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Jáchymov, se sídlem nám. Republiky 1, PSČ 362 51 Jáchymov, IČO 00254622, zastoupeným Ing. Bronislavem Grulichem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Jáchymov

- 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: leden 2013

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


75. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 947 včetně stavby silnice č. III/21038, součástí a příslušenství v k. ú. Stará

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 301/09/12

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 947 o výměře 12953 m2 včetně stavby silnice č. III/21038, součástí a příslušenství v k. ú. Stará a obci Jindřichovice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Jindřichovice, se sídlem Jindřichovice č. 232, Kraslice, PSČ 358 01, 
IČO 00259373 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Jindřichovice

- 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: leden 2013

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


76. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 4438/1 v k. ú. Horní Slavkov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 302/09/12

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 4438/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. a obci Horní Slavkov, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětné části pozemku mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a městem Horní Slavkov, se sídlem dlouhá 634/12, Horní Slavkov, PSČ 357 31, IČO 00259322, zastoupeným Mgr. Janou Vildumetzovou, starostkou města (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou část nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Horní Slavkov

- schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu

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

Termín kontroly: leden 2013

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


77. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. III/2143 
a č. III/2148 včetně pozemků

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 303/09/12

- schvaluje bezúplatný převod v rámci stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“, části stavby silnice 
č. III/2143 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/214 až po křižovatku se silnicí č. III/2145 v délce cca 
3,566 km a části stavby silnice č. III/2148 v úseku od křižovatky se silnicí č. III/2149 až po křižovatku se silnicí č. III/21411 v délce 0,892 km, vše včetně pozemků na kterých jsou stavby silnic umístěny, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k bezúplatnému převodu předmětných částí silnic č. III/2143 a č. III/2148 mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné části silnic č. III/2143 a č. III/2148 včetně pozemků z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku města Cheb

- schvaluje znění smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací dle návrhu

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

Termín kontroly: leden 2013

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


78. Směna nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitostí ve vlastnictví Ing. Marcely Šímové – k. ú. Háje u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 304/09/12

- schvaluje směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje, (tj. část pozemku p.p.č. 281/4 o výměře cca 87 m2 a část pozemku p.p.č. 291/27 o výměře cca 2504 m2 v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb) s nemovitostí ve vlastnictví Ing. Marcely Šímové (tj. části pozemku p.p.č. 281/10 o výměře cca 1806 m2 
v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb) formou smlouvy o budoucí směnné smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek ke směně předmětných částí pozemků mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako směňující A na straně jedné) a Ing. Marcelou Šímovou, bytem Šumavská 189/3, Cheb, Háje, PSČ 350 02 (jako směňující B na straně druhé) 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí směnné smlouvě, dle návrhu

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

Termín kontroly: leden 2013

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


79. Zrušení části usnesení č. ZK 112/04/12 ze dne 19.04.2012 – Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p., a úplatné nabytí nemovitostí v majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 305/09/12

- zrušuje část usnesení č. ZK 112/04/12 ze dne 19.04.2012 ve znění:

- schvaluje úplatné nabytí za dohodnutou kupní cenu 41.500,-- Kč 

Zbývající část usnesení č. ZK 112/04/12 ze dne 19.04.2012 se nemění.

- schvaluje úplatné nabytí za dohodnutou kupní cenu 54.520,-- Kč

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


80. Schválení nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí darovací

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 306/09/12

- schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi Karlovarským krajem 
a městem Aš, dle návrhu

- ruší usnesení č. ZK 35/01/07 ze dne 25.1.2007, ve znění:

- schvaluje bezúplatného nabytí části pozemkové parcely č. 3150/9 o výměře 6352 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2814-010/07 z původní pozemkové parcely č. 3150/9 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 3150/22, části budovy č.p. 2545 na stavební parcele č. 3402, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 3402, vše v k. ú. Aš, na základě Prohlášení vlastníka dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, formou darovací smlouvy mezi městem Aš, se sídlem Aš, Kamenná 52, IČO 00253901 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary, IČO 00574660 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví města Aš 
do vlastnictví Karlovarského kraje. Podmínkou schválení bezúplatného nabytí předmětných nemovitostí je schválení převodu v orgánech města Aš.

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


81. Schválení smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného – objekt Domu služeb v areálu KÚKK

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 307/09/12

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného mezi Karlovarským krajem 
a společností Dům služeb Karlovy Vary s.r.o., dle návrhu

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování

82. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 308/09/12

- ruší Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit 
– odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích schválené usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 110/04/10 
ze dne 15.4.2010

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu dle návrhu i pro postup projednávání žádostí dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona o krajích

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


83. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 309/09/12

- souhlasí se zněním dodatku č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary dle návrhu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nahlásit skutečnosti vyplývající z předloženého dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary do obchodního rejstříku

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Karlovarského kraje Krajská knihovna Karlovy Vary.

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


84. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 310/09/12

- souhlasí se zněním dodatku č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje dle návrhu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nahlásit skutečnosti vyplývající z předloženého dodatku ke zřizovací listině Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje 
do obchodního rejstříku

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


85. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 311/09/12

- souhlasí se zněním předloženého dodatku č. 5 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje dle návrhu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nahlásit skutečnosti vyplývající z předloženého dodatku č. 5 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje do obchodního rejstříku

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem dodatku č. 5 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


86. Projekt „Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“
- podání žádosti o dotaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2000 - 2014
- finanční krytí projektu
- jmenování vedoucího projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 312/09/12

- schvaluje 
podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 – 2014 
na projekt „Oprava a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“
	závazný příslib financování na realizaci projektu  
předfinancování projektu a to ve výši 19.000.000,-- Kč, to je 100 % celkových uznatelných nákladů 
a spolufinancování ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 2.850.000,-- Kč
skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu bylo pověřeno Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje
poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ve výši 300.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

Termín kontroly: duben 2013

Zodpovídá: Ing. Roman Procházka, ředitel Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje
Ing. Elena Hávová, pověřená zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu

hlasování


87. Projekt „ART CENTRUM GALERIE 4 (rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb)“ 
- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014 
- finanční krytí projektu 
- jmenování vedoucího projektu 
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 313/09/12

- schvaluje 
podání žádosti o dotaci do příslušné výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 – 2014 
na projekt „Art centrum Galerie 4 (rekonstrukce špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb)“
	závazný příslib financování na realizaci projektu  
předfinancování projektu a to ve výši 31.000.000,-- Kč, to je 100 % celkových uznatelných nákladů 
a spolufinancování ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je 4.650.000,-- Kč
skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byla pověřena Galerie 4 - galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje
poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ve výši 200.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

Termín kontroly: duben 2013

Zodpovídá Ing. Elena Hávová, pověřená zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Mgr. Zbyněk Illek, ředitel Galerie 4 – galerie fotografie, p.o. Karlovarského kraje

hlasování


88. Poskytnutí příspěvku na správu nemovitosti Císařské lázně na rok 2012 Zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 314/09/12

- schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku na správu nemovitosti Císařské lázně Karlovy Vary ve výši 
200.000,--- Kč na rok 2012 Zájmovému sdružení právnických osob Císařské Lázně Karlovy Vary
	uzavření Dodatku č. 3 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: leden 2013




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

hlasování


89. Projekt „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion“, schválení podání žádosti 
do Cíl 3/Ziel 3, Fond malých projektů v česko-saském příhraničním regionu, schválení finančního krytí projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 315/09/12

- schvaluje
a)	předfinancování projektu „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion“ ve výši max. 360.000,-- Kč, to je 100 % celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů, to je max. 54.000,-- Kč
b)	podání žádosti o dotaci do Cíl 3/Ziel 3, Fond malých projektů, v česko-saském příhraničním regionu na akci „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion“
c)	závazný příslib financování na realizaci projektu „Propagace hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion“ 
d)	skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
e)	zapracování případných změn v žádosti na základě připomínek Řídícího orgánu a složek implementační struktury Cíl 3/Ziel 3 prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu

Termín kontroly: březen 2013

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

hlasování


90. Hornická kulturní krajina Krušnohoří - Smlouva o partnerství

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 316/09/12

- schvaluje předložené znění Smlouvy o partnerství, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem, Ústeckým krajem, městy Jáchymov, Boží Dar, Abertamy, Horní Blatná, Krupka a obcí Měděnec ve věci spolupráce na nominaci „Hornické kulturní krajiny Krušnohoří“ na zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO

Termín kontroly: březen 2013

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

hlasování



91. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2012 – žádost o přerozdělení finančních prostředků a prodloužení termínů pro dodání podkladů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 317/09/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2012 ve výši 200.000,-- Kč Římskokatolické farnosti Jáchymov na akci obnovy: Jáchymov, kostel sv. Jáchyma – restaurování kamenných portálů

- schvaluje žádost obce Valeč, zastoupené starostou Josefem Kubařem, o prodloužení termínu pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2012 na akci obnovy: Valeč, socha sv. Jana Nepomuckého a Mariánský sloup se sochou Panny Marie – celkové restaurování soch, oprava soklů, včetně nátěrů, a to do 30.6.2012

- schvaluje žádost města Františkovy Lázně, zastoupeného starostou Ivem Mlátilíkem, o prodloužení termínu pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2012 
na akci obnovy: Františkovy Lázně, Kolonáda s budovou uhličitých lázní – výměna oken, dveří a oprava vnějšího pláště budovy, a to do 30.6.2012

- schvaluje žádost města Karlovy Vary, zastoupeného primátorem Ing. Petrem Kulhánkem, o prodloužení termínu pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2012 
na akci obnovy: Karlovy Vary, Tržní kolonáda – I. etapa – obnova nátěrů (kompletní ošetření poničených dřevěných povrchů objektu, opravy v rámci izolace a impregnace částí vystavených vlhkosti, odstranění příčin vlhkosti, odvětrání soklu apod.), a to do konce srpna 2012

- schvaluje žádost města Teplá, zastoupeného starostkou města Mgr. Janou Čížkovou, o prodloužení termínu pro dodání povinných podkladů pro poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v roce 2012 na akci obnovy: Teplá, radnice č.p. 1 – oprava krovu, výměna střešní krytiny, odvodnění, a to do konce srpna

- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje, Ing. Evu Valjentovou, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012

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

hlasování


92. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2012 – II., III. a IV. etapa

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 318/09/12

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2012 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v celkové výši 5.215.223,-- Kč, a to:

vlastník
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Římskokatolická farnost Ostrov
200.000,-- Kč
Horní Blatná, kostel sv. Vavřince 
Další etapa opravy šindelové střešní krytiny s penetračním nátěrem
 
Římskokatolická farnost Ostrov
 
47.000,-- Kč
Ostrov, kostel sv. Michaela 
a P. Marie Věrné
Další etapa opravy fasády
Livornoos s.r.o.
75.000,-- Kč
Jáchymov, dům č.p. 73
Oprava římsy a štítu domu
Město Bečov nad Teplou
50.000,-- Kč
Bečov nad Teplou, radnice č.p. 1
Oprava fasády radnice, říms pod střechou radnice a pod oplechováním na čelní straně střechy
Město Cheb
1.113.000,-- Kč
Cheb, městská knihovna
Oprava a výměna oken a dveří
Miroslav Matušek
Irena Matušková
283.000,-- Kč
Cheb, č.p. 419
Rekonstrukce střechy, oken a fasády
Město Františkovy Lázně
216.555,-- Kč
Františkovy Lázně, pavilon Františkova pramene
Výměna oken, odstranění mramorových obkladů 
a výměna dlažby
Město Loket
744.000,-- Kč
Loket, hrad Loket
Restaurování transferovaných nástěnných maleb
Město Loket
277.972,-- Kč
Loket, sloup Nejsvětější Trojice
Restaurátorské práce – přetmelení, výměna filuňků, biocidní ošetření, konsolidace, konzervace, barevná a plastická adjustace
Město Loket
209.170,-- Kč
Loket, kaple sv. Anny 
Restaurátorské práce na objektu kaple sv. Anny
Město Loket
148.858,-- Kč
Loket, kaple sv. Anny
Celková obnova kaple sv. Anny
Město Mariánské Lázně
200.000,-- Kč
Mariánské Lázně, městské muzeum
Oprava pláště historické budovy městského muzea
Město Teplá
635.000,-- Kč
Teplá, radnice č.p. 1
Oprava krovu, výměna střešní krytiny, odvodnění
Město Karlovy Vary
200.000,-- Kč
Karlovy Vary, Tržní kolonáda
I. etapa – obnova nátěrů (kompletní ošetření poničených dřevěných povrchů objektu, opravy 
v rámci izolace 
a impregnace částí vystavených vlhkosti, odstranění příčin vlhkosti, odvětrání soklu apod.)
Město Františkovy Lázně
615.668,-- Kč
Františkovy Lázně, Kolonáda s budovou uhličitých lázní
Výměna oken, dveří 
a oprava vnějšího pláště budovy
Římskokatolická farnost Jáchymov
200.000,-- Kč
Jáchymov, kostel sv. Jáchyma
Restaurování kamenných portálů

- pověřuje členku Rady Karlovarského kraje Ing. Evu Valjentovou, podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012

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

hlasování


93. Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, č. výzvy 11, prioritní osa 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 319/09/12

- bere na vědomí informaci o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, financovaného v rámci Integrovaného operačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, č. výzvy 11, prioritní osa 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Termín kontroly: březen 2013

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

hlasování


94. 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 
- Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu
- Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 320/09/12

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 
– Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. ve výši 134.250.000,-- Kč

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – nemocnice Karlovy Vary, přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu“ financovaného v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 
– Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. ve výši 24.132.353,-- Kč 

Termín kontroly: březen 2013

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

hlasování

95. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 321/09/12

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

dodatek č. 6 ke zřizovací listině Léčebny dlouhodobě nemocných, příspěvkové organizace 
dle předloženého návrhu
dodatek č. 7 ke zřizovací listině Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace předloženého návrhu

Termín kontroly: únor 2013

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

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 322/09/12

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Západočeské univerzitě v Plzni ve výši 878.238,-- Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s přípravou a realizací kurzu celoživotního vzdělávání „Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele Karlovarského kraje“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


97. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 323/09/12

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 260.000,-- Kč příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary na předfinancování realizační fáze grantového projektu „Inovace výuky keramických oborů na SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit uvedenou smlouvu k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 324/09/12

- schvaluje s účinností od 1. října 2012 změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary na Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, a příslušnou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku a vydání dalšího dodatku – úplné znění zřizovací listiny

- schvaluje s účinností od 1. října 2012 změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola praktická Žlutice na Základní škola praktická Žlutice, příspěvková organizace, a příslušnou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku a vydání dalšího dodatku – úplné znění zřizovací listiny

- schvaluje s účinností od 1. října 2012 změnu názvu příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov na Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace a příslušnou změnu zřizovací listiny včetně vydání dodatku a vydání dalšího dodatku – úplné znění zřizovací listiny

- 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, realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení a zajistit provedení změn u dalších příslušných institucí

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

Termín kontroly: leden 2013 

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

hlasování


99. Partnerství příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek v projektu „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/ Erzgebirge – Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 325/09/12

- schvaluje jako finančního partnera pro projekt „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge – Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí“ v rámci příslušné výzvy Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge – Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí“ v rámci výzvy Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

- schvaluje celkové výdaje příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek jako partnera projektu „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge – Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí“ v maximální výši 1.301.000,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti o dotaci z Cíle 3 Operačního programu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge – Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko
-českém příhraničí“ po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. max. 195.150,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge – Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko
-českém příhraničí“ po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. max. 
1.301.000,-- Kč včetně DPH

Termín kontroly: leden 2013

Zodpovídá: Mgr. Josef Dvořáček, ředitel příspěvkové organizace

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 326/09/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energii Karlovy Vary s.r.o. ve výši 700.000,-- Kč na činnost hokejového oddílu včetně uzavření smlouvy 

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

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


101. „Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“, závazný příslib příspěvku kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“, revokace usnesení č. ZK 122/04/10 ze dne 15.4.2010

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

hlasování







102. „Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa“, příspěvek kraje městu Sokolov v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ – závazný příslib

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 327/09/12

- schvaluje závazný příslib finančního příspěvku kraje městu Sokolov na akci „ Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ ve výši 10 % z celkových uznatelných výdajů, maximálně 200.000,-- €

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


103. „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“, příspěvek kraje městu Nejdek v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ městu - závazný příslib

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 328/09/12

- schvaluje závazný příslib finančního příspěvku kraje městu Nejdek na akci „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ ve výši 10 % celkových uznatelných výdajů, maximálně 200.000,-- €

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


104. Změna „Pravidel pro poskytování příspěvků na úseku ochrany životního prostředí“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 329/09/12

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

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


105. Změna „Pravidel pro poskytování příspěvků na úseku environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty (EVVO)“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 330/09/12
- schvaluje změnu „Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků Karlovarského kraje - odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty“

Termín kontroly: leden 2013

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

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 331/09/12

- schvaluje poskytnutí částky 1.958.831,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly: únor 2013

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

hlasování


107. 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 a III a 2. etapa“
- schválení podání žádosti o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 332/09/12

- 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 a III a 2. etapa“

Termín kontroly: září 2013

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

hlasování


108. Příspěvek městu Sokolov na Mezinárodní konferenci „Žijeme tu společně“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 333/09/12

- schvaluje poskytnutí příspěvku městu Sokolov na Mezinárodní konferenci „Žijeme tu společně“ ve výši 100.000,-- Kč

- ukládá odboru sociálních věcí zajistit kroky související s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: březen 2013

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


109a) Záměr vybudování parkovacího domu v areálu nemocnice Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 334/09/12

- souhlasí se záměrem výstavby parkovacího domu za účasti podnikatelského subjektu v areálu nemocnice Sokolov

- ukládá Radě Karlovarského kraje připravit a realizovat výběrové řízení na investora stavby parkovacího domu v areálu nemocnice Sokolov. Kritérii výběrového řízení bude mimo jiné cena parkovacího místa 
za hodinu stání a délka provozování parkovacího domu investorem (v letech) s následným převodem objektu parkovacího domu na kraj.

- požaduje, aby součástí zadávacích podmínek byla možnost neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem

Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

hlasování


109b) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Nejdek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

hlasování


