Usnesení ze 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 14.02.2013
14.02.2013		Strana 29 (celkem 29)
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 1. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 14.02.2013  v době od 9:00 do 15:30 hodin
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomno:    		……………………………  	 43 členů zastupitelstva
Omluveni:                    ……………………………	Bc. Čekan, pí Wernerová 
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	 vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	             ……………………………	 Martina Koudelná
	

          usnesení č. 


A.
Volba návrhové komise

B.
Volba ověřovatelů zápisu

C.
Schválení programu jednání




1.
Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni
ZK 01/02/13
2.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 14.2.2013
ZK 02/02/13
3.
Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 19.11.2012 
do 21.1.2013 
ZK 03/02/13
4.
Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
ZK 04/02/13
5.
Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
ZK 05/02/13
6.
Zpráva finančního výboru
ZK 06/02/13
7.
Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
ZK 07/02/13
8.
Zpráva kontrolního výboru
ZK 08/02/13
9.
Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
ZK 09/02/13
10a
Záměr kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemků p. č. 3255, p. č. 3256, p. č. 3258/1, p. č. 3258/11, p. č. 3263/1 a p. č. 3263/2 v k. ú. Sokolov, za účelem výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice v Sokolově
ZK 10/02/13
10b
Informace o situaci v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.
ZK 11/02/13
11.
Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci “Záchranný kruh“ v roce 2013
ZK 12/02/13
12.
Aktualizace přílohy č. 7 Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
ZK 13/02/13
13.
Odvolání a volba člena kontrolního výboru
ZK 14/02/13
14.
Tisková oprava usnesení č. ZK 344/11/12 Odvolání a volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 
ZK 15/02/13
15.
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.
ZK 16/02/13
16.
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.
ZK 17/02/13
17.
Změna usnesení č. ZK 97/04/12 - Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu "Zachování vzpomínek na budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti 
ve výrobě hudebních nástrojů“
ZK 18/02/13
18.
Projekt Vodácká Ohře - závěrečná zpráva
ZK 19/02/13
19.
Program obnovy venkova 2013 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4
ZK 20/02/13
20.
Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013 a dodatek 
k prováděcí smlouvě pro rok 2012
ZK 21/02/13
21.
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí 
pro rok 2013
ZK 22/02/13
22.
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání - změna sídla 
ZK 23/02/13
23.
Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2013
ZK 24/02/13
24.
Projekt: „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ financovaný v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality 
a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví
ZK 25/02/13
25.
Veletrhy a prezentace Karlovarského kraje pro období II. - IV. čtvrtletí 2013
ZK 26/02/13
26.
Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013
ZK 27/02/13
27.
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
ZK 28/02/13
28.
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Rekonstrukce objektu muzea" č.p. 182 ve Valči
ZK 29/02/13
29.
Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013
ZK 30/02/13
30.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria"
ZK 31/02/13
31.
Projekt "Prezentace Karlovarského kraje" 
- oznámení o vyřazení projektu
- oznámení o vynaložených finančních prostředcích
ZK 32/02/13
32.
Projekt "Krajské multimediální informační centrum" 
- oznámení o ukončení projektu
- oznámení o vynaložených finančních prostředcích
ZK 33/02/13
33.
Schválení výše příspěvku na hospodaření Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou nemovitosti
ZK 34/02/13
34.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji 
za školní rok 2011/2012
ZK 35/02/13
35.
Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu - stav rozpisu rozpočtu ke konci prosince 2012
ZK 36/02/13
36.
Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2013
ZK 37/02/13
37.
Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012
ZK 38/02/13
38.
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)
ZK 39/02/13
39.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 109/8 v k. ú. Krásná Lípa u Šindelové
ZK 40/02/13
40.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 914/10, p.p.č. 914/9, p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7, vše v k. ú. Hroznětín
ZK 41/02/13
41.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1155/7 a p.p.č. 1156/3 v k. ú. Hroznětín
ZK 42/02/13
42.
Bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 1225/12 v majetku obce Kyselka do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1267 v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Kyselka, vše v k. ú. Radošov u Kyselky
ZK 43/02/13
43.
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/21 včetně součástí a příslušenství, mostů a pozemků p.p.č. 818/7, 818/9, 818/10 v k. ú. Tři Sekery u Kynžvartu, p.p.č. 595/1, 602/6, 602/12, 602/13, 602/14 v k.ú. Velká Hleďsebe a p.p.č.1257/13, 2048/2 v k. ú. Drmoul – ŘSD ČR
ZK 44/02/13
44.
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1424 a p.p.č. 1425 v k. ú. Háje u Chebu
ZK 45/02/13
45.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/217 včetně pozemků p.p.č. 3925/1, 3925/2 a 3889/9 v k. ú. Hranice 
u Aše
ZK 46/02/13
46.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 3633/1 v k. ú. Sokolov
ZK 47/02/13
47.
Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.č. 356/2 v k. ú. Citice
ZK 48/02/13
48.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 244/1 a p.p.č. 244/2 v k. ú. Střížov u Chebu
ZK 49/02/13
49.
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 792/3 
v k. ú. Pernink
staženo
50.
Schválení uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 095/2011 ze dne 17.06.2011
ZK 50/02/13
51.
Výběrové řízení: „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji“ 
- schválení odůvodnění veřejné zakázky
ZK 51/02/13
52.
Informace o situaci v ROP Severozápad
ZK 52/02/13
53a
Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
ZK 53/02/13
53b
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 625 a p.č. 626 včetně budovy č.p. 256 na pozemku p.č. 625 v k. ú. Svatava
ZK 54/02/13
53c
53d

Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
Dohoda o smíru s pozůstalými po zemřelém panu Hornovi
ZK 55/02/13
ZK 56/02/13








          Mgr. Jaroslav Borka, v z.        	        JUDr. Martin Havel v. r. 
		hejtmana                  			 náměstek hejtmana
            Karlovarského kraje       	





A. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Tomáše Svobodu
- Barboru Vojtovou
- Ing. Václava Živného
 Hlasování

B. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- PhDr. Olega Kalaše
- JUDr. Martina Havla

Hlasování

C. Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání s následujícími změnami 
a doplněními:

Staženo z programu:	

bod č. 49     Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 792/3 
                              v k. ú. Pernink


Rozšíření programu o:

bod č. 10 b)          Informace o situaci v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.

bod č. 52)             Informace o situaci v ROP Severozápad

bod č. 53 a)          Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci

bod č. 53 b)     Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 625             a p.č. 626 včetně budovy č.p. 256 na pozemku p.č. 625 v k. ú. Svatava

bod č. 53 c)           Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

bod č. 53 d)           Dohoda o smíru s pozůstalými po zemřelém panu Hornovi 

Hlasování

1. Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 01/02/13

- volí - pana Josefa Krejníka, přísedícím Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 64 odst. 
2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů;
- paní Zdenku Křížovou, přísedící Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 zákona 
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů;
- paní Alenu Rážovou, přísedící Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 zákona 
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů;
- Mgr. Annu Vaňatovou, přísedící Krajského soudu v Plzni ve smyslu ustanovení § 64 odst. 2 zákona 
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

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

Hlasování


2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 14.2.2013

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

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 14.2.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

Hlasování


3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 19.11.2012 do 21.1.2013 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 03/02/13

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

Hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 04/02/13

- bere na vědomí informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady kraje

Hlasování


5. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 05/02/13

- bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 1/01/13 – 8/01/13

Zodpovídá:
Ing. Tomáš Svoboda, předseda Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost

Hlasování

6. Zpráva Finančního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 06/02/13

- bere na vědomí usnesení z 1. řádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje za dne 30.01.2013

Zodpovídá:
Hozmanová Hana, předseda Finančního výboru

Hlasování


7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 07/02/13

- bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje, konaného dne 10.1.2013

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

Hlasování

8. Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 08/02/13

- bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 1/01/13 - č. 6/01/13

Zodpovídá:
Mgr. Petr Šindelář, LL.M., předseda Kontrolního výboru

Hlasování


9. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 09/02/13

- bere na vědomí zápis ze 1.  jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 23.01.2013

Termín kontroly: 18.04.2013

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

Hlasování




10a) Záměr kraje prodat nemovitosti ve vlastnictví Karlovarského kraje - část pozemků p. č. 3255, p. č. 3256, p. č. 3258/1, p. č. 3258/11, p. č. 3263/1 a p. č. 3263/2 v k. ú. Sokolov, za účelem výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice v Sokolově

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 10/02/13

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat části pozemků p. č. 3255, p. č. 3256, p. č. 3258/1, p. č. 3258/11, p. č. 3263/1 a p. č. 3263/2 v k. ú. Sokolov dle přílohy č. 1, konkrétnímu zájemci společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, IČO 263 48 349, za účelem výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice v Sokolově s minimální kapacitou 130 parkovacích míst s tím, že budoucí vlastník se zaváže dodržovat podmínky provozu parkovacího domu 
a převodu stanovené v příloze č. 2 s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje vedoucí odboru správa majetku, Ing. Drahomíru Stefanovičovou, zajistit zveřejnění záměru 
na úřední desce Karlovarského kraje

Termín kontroly: 18.04.2013

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

Hlasování


10b) Informace o situaci v Karlovarské krajské nemocnici, a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 11/02/13

- bere na vědomí ústní informaci MUDr. Nečesaného, MBA k situaci v KKN, a.s.

Hlasování


11. Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci“ Záchranný kruh“ v roce 2013

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

- souhlasí s poskytnutím příspěvku a předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz regionálního bezpečnostního portálu Asociaci „Záchranný kruh“ ve výši 300.000,-- Kč

Termín kontroly: 12.09.2013

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

Hlasování


12. Aktualizace přílohy č. 7 Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

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

- schvaluje Přílohu č. 7 Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje 
na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v navrhovaném znění

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

Hlasování


13. Odvolání a volba člena kontrolního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 14/02/13

- odvolává v  souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, na vlastní žádost paní Květuši Oršošovou z pozice člena kontrolního výboru dnem 14.2.2013

- volí v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, paní Danu Novákovou členem kontrolního výboru dnem 15.2.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

Hlasování


14. Tisková oprava usnesení č. ZK 344/11/12 Odvolání a volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 15/02/13

- bere na vědomí, že v usnesení z jednání zastupitelstva kraje dne 23.11.2012 byla omylem uvedena jména zapisovatelů výborů

- schvaluje tiskovou opravu textu usnesení č. ZK 344/11/12 ze dne 23.11.2012 "Odvolání a volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje", takže text daného usnesení po tiskové opravě usnesení zní: 

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

odvolává předsedy a členy výborů:

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

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

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

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

6) VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KARLOVARSKÉHO KRAJE
předseda:	Hana Hozmanová	
členové:	MUDr. Vít Baloun
		Ing. Stanislav Dušek
		RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.
		Tatiana Kocábová
		Jaromír Kuttner
		Ing. Vojtěch Plachý
		Ing. Vojtěch Seidl

7) VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
předseda:	Mgr. Jiří Holan
členové:	Ing. Jiří Behenský
		Milan Demeter
		Olga Haláková
		Krista Hrubá
		Jana Jandová
		Ing. Le Anh Phong
		Alexej Ružejnikov
		Stanislav Strmeň
		Ing. Peter Surňák
		Alexander Vagin
		Alexander Vatashchuk
		Emil Voráč

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

Hlasování


15. 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 16/02/13

- 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.	Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 360/94, 360 06 K. Vary
2.	Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace, Mnichov 142
3.	Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace Hranice, část Krásňany 766
4.	Gymnázium a obchodní akademie Chodov, Smetanova 738
5.	Gymnázium Ostrov Studentská 1205
6.	Gymnázium Sokolov Husitská 2053
7.	Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6
8.	Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, Zítkova 4 K.Vary
9.	Letiště Karlovy Vary s.r.o., K letišti 132
10.	OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky K.Vary, Bezručova 17
11.	Pedagogicko-psychologická poradna Cheb Palackého 8
12.	Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Západní 15
13.	Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov K.H.Máchy 1276
14.	První české gymnázium v Karlových Varech Národní 25
15.	Sociální služby, příspěvková organizace Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří
16.	Střední lesnická škola Žlutice Žižkov 345
17.	Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary Lidická 40
18.	Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Krušnohorská 304
19.	Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary Šmeralova 32
20.	Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary Šmeralova 32
21.	Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou Školní 338
22.	Základní umělecká škola Nová Role Nádražní 89
23.	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 205, 360 06 
K. Vary

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

Hlasování


16. 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 17/02/13

- 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:

1. Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 360/94, 360 06 K. Vary
2. Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace, Mnichov 142
3. Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Hranice, část Krásňany 766
4. Gymnázium a obchodní akademie Chodov, Smetanova 738
5. Gymnázium Ostrov, Studentská 1205
6. Gymnázium Sokolov, Husitská 2053
7. Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6
8. Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, Zítkova 4, K. Vary
9. Letiště Karlovy Vary s.r.o., K letišti 132
10. OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky K. Vary, Bezručova 17
11. Pedagogicko-psychologická poradna Cheb, Palackého 8
12. Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, Západní 15
13. Pedagogicko-psychologická poradna Sokolov K.H.Máchy 1276
14. První české gymnázium v Karlových Varech Národní 25
15. Sociální služby, příspěvková organizace Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří
16. Střední lesnická škola Žlutice Žižkov 345
17. Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary Lidická 40
18. Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304
19. Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary, Šmeralova 32
20. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, Šmeralova 32
21. Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, Školní 338
22. Základní umělecká škola Nová Role, Nádražní 89
23. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 205, 360 06 		      K.Vary

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

Hlasování


17. Změna usnesení č. ZK 97/04/12 - Partnerství příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb v projektu "Zachování vzpomínek na budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 18/02/13

- schvaluje změnu usnesení č. ZK 97/04/12 ze dne 19. dubna 2012, kterým schválilo celkové náklady příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb jako partnera projektu "Zachování vzpomínek 
pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" v maximální výši 20.208.000,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti 
o dotaci z Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v tom smyslu, že maximální výše celkových nákladů příspěvkové organizace se mění na 2.478.282,90 Kč včetně DPH

- schvaluje změnu usnesení č. ZK 97/04/12 ze dne 19. dubna 2012, kterým schválilo závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu "Zachování vzpomínek pro budoucnost/ sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. max. 3.031.200,-- Kč včetně DPH, v tom smyslu, že maximální výše nákladů na spolufinancování projektu se mění na 371.742,44 Kč včetně DPH

- schvaluje změnu usnesení č. ZK 97/04/12 ze dne 19. dubna 2012, kterým schválilo závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu "Zachování vzpomínek pro budoucnost/sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. max. 20.208.000,-- Kč včetně DPH, v tom smyslu, že maximální výše celkových nákladů na předfinancování projektu se mění na 2.478.282,90 Kč včetně DPH

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
PhDr. Bc. Miroslav Liška, ředitel příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Hlasování

18. Projekt Vodácká Ohře - závěrečná zpráva

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 19/02/13

- bere na vědomí závěrečnou zprávu o projektu Vodácká Ohře

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

Hlasování


19. Program obnovy venkova 2013 – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 20/02/13

- schvaluje předložený návrh přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2013 dotační titul 4, dle přílohy č. 1

Termín kontroly: 18.04.2013

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

Hlasování

20. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013 a dodatek k prováděcí smlouvě pro rok 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 21/02/13

- schvaluje 
- poskytnutí dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013 ve výši 5.456.000,-- Kč 
- návrh dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad č. 1

Termín kontroly: 18.04.2013

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

Hlasování


21. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 22/02/13

- schvaluje předložená Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na podporu územně plánovací činnosti obcí pro rok 2013 - 11. změna

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

Hlasování


22. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání 
- změna sídla 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 23/02/13

- schvaluje návrh dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Michková, ředitelka příspěvkové organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání

Hlasování


23. Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 24/02/13

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny v roce 2013 pro příspěvky poskytnuté dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování


24. Projekt: „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ financovaný v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 25/02/13

- schvaluje zařazení projektu „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“, na který bude žádána finanční podpora v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje, že žadatelem o dotaci pro projekt: „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ 
v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví, bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary, 360 66

- schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s“ v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví

- pověřuje předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., MUDr. Luďka Nečesaného, MBA a Ing. Mgr. Milana Trpišovského, MBA, podpisem žádosti o finanční podporu na projekt: „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ financované v rámci 13. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví

- schvaluje celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu: „Přístrojové vybavení pro iktové centrum KKN a.s.“ ve výši  25.000.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Přístrojové vybavení 
pro iktové centrum KKN a.s.“ v minimální výši 15 % způsobilých výdajů, tj. 3.750.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Přístrojové vybavení 
pro iktové centrum KKN a.s.“ ve výši celkových nákladů 100 % tj. 25.000.000,-- Kč včetně DPH 
z prostředků kraje

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

Hlasování





25. Veletrhy a prezentace Karlovarského kraje pro období II. - IV. čtvrtletí 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 26/02/13

- schvaluje předložený návrh veletrhů a prezentací Karlovarského kraje pro období II. - IV. čtvrtletí 2013

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat prezentaci Karlovarského kraje dle odsouhlaseného návrhu veletrhů a prezentací Karlovarského kraje pro období 
II. - IV. čtvrtletí 2013

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Hlasování


26. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 27/02/13

- schvaluje 1) výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, pro žádosti uvedené v tabulce, ke kterým nebyla doložena povinná příloha stanovená v Čl. II. odst. 3 písm. g) pravidel, a to v tom smyslu, že dané žádosti byly přijaty a hodnoceny s tím, že chybějící příloha - závazné stanovisko orgánu státní památkové péče 
- bude doloženo do 30.1.2013:

Název subjektu
Název objektu
Název projektu
Pozn.

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
Loket, kostel sv. Václava
Insekticidní zásah proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním
Závazné stanovisko nebylo ještě ke dni odevzdání tohoto materiálu předloženo.

Věra Koutecká Kovářová
Teplá, č.p. 130
Oprava krovu a výměna střešní krytiny
Závazné stanovisko bylo již předloženo.

Obec Krajková
Krajková, sloup se sochou Panny Marie
Oprava sloupu - komplexní restaurátorský zákrok
Závazné stanovisko bylo již předloženo.

Město Toužim
Toužim, Horní hrad
Oprava střešní konstrukce
Závazné stanovisko nebylo ještě ke dni odevzdání tohoto materiálu předloženo.

Město Horní Slavkov
Horní Slavkov, Pluhův dům č.p. 497
Postupná obnova objektu - vnitřní 
Závazné stanovisko nebylo ještě ke dni odevzdání tohoto materiálu předloženo.

Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou
Bečov nad Teplou, kostel sv. Jiří - varhany
Generální oprava varhan - havarijní stav
Závazné stanovisko nebylo ještě ke dni odevzdání tohoto materiálu předloženo.



2) výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, pro žádosti uvedené v tabulce, 

	- které nebyly doručeny na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu 
pro podávání žádostí (do 20. 11. 2012) uvedeném v čl. III. odst. 1 Pravidel
	- ke kterým nebyla doložena povinná příloha stanovená v čl. II. odst. 3 písm. g) Pravidel - závazné                   stanovisko orgánu státní památkové péče a která bude doložena do 30.1.2013
	- u kterých byla povinná příloha, výpis z katastru nemovitostí (v čl. II. odst. 3 písm. f) Pravidel) 
vydána a doložena až po uzávěrce příjmu žádostí (20.11.2012), a to v tom smyslu, že dané žádosti                 byly přijaty a hodnoceny

Název subjektu
Název objektu
Název projektu


Livornoos, s.r.o.
Jáchymov, kaskáda zahradních teras na parcele č. 9 za bytovými domy č.p. 73 a č.p. 74
Obnova historických teras
Závazné stanovisko nebylo ještě ke dni odevzdání tohoto materiálu předloženo.

Livornoos, s.r.o.
Jáchymov, kaskáda zahradních teras na parcele č. 8 za domem č.p. 72
Obnova historických teras
Závazné stanovisko nebylo ještě ke dni odevzdání tohoto materiálu předloženo.

Livornoos, s.r.o.
Jáchymov, dům č.p. 72
Obnova historických konstrukcí
Závazné stanovisko nebylo ještě ke dni odevzdání tohoto materiálu předloženo.

Livornoos, s.r.o.
Jáchymov, dům č.p. 74
Obnova historických konstrukcí
Závazné stanovisko nebylo ještě ke dni odevzdání tohoto materiálu předloženo.

Livornoos, s.r.o.
Jáchymov, dům č.p. 73
Obnova historických konstrukcí
Závazné stanovisko nebylo ještě ke dni odevzdání tohoto materiálu předloženo.



- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zařadit dané žádosti do hodnocení

Termín kontroly: 18.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Hlasování


27. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 28/02/13

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

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zpracovat a předat potřebné originály k zápisu do obchodního rejstříku Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Hlasování


28. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Rekonstrukce objektu muzea" č.p. 182 ve Valči

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 29/02/13

- schvaluje odložit žádost Bc. Evy Machové o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na projekt "Rekonstrukce objektu muzea" č.p. 182 na parcele č. 107/2 ve Valči

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat žadatele o usnesení zastupitelstva kraje

Termín kontroly: 18.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Hlasování


29. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 30/02/13

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným žadatelům (dle navrženého příspěvku ve výši nad 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů dle doporučení Komise rady kraje pro kulturu a památkovou péči v celkové výši 2 610 000,00 Kč

Obchodní název žadatele
Název objektu
Název projektu
Návrh komise


Město Toužim

Toužim, Horní hrad
Oprava střešní konstrukce a střešního pláště

500 000,00


Irena Loosová

Hřebeny, hrad Hartenberg
Projektová dokumentace, realizační práce 

240 000,00


Obec Andělská Hora
Andělská Hora, kostel Nejsvětější Trojice
Výměna střešní krytiny a hrazení kolem kostela

50 000,00


Obec Štědrá

Zámek Štědrá
Obnova zříceného rizalitu s balkonem

250 000,00


Město Františkovy Lázně
Františkovy Lázně, Sadová kavárna
Restaurování litinových arkád v objektu

80 000,00




Město Abertamy



Hřebečná, důl Mauritius
Projektová dokumentace na zabezpečení ústí štoly Kryštof a realizace zabezpečení



35 000,00



Obec Krajková

Krajková, sloup se sochou Panny Marie
Oprava sloupu - komplexní restaurátorský zákrok


80 000,00


Livornoos, s.r.o.

Jáchymov, dům č.p. 74
Obnova historických konstrukcí bytového domu

330 000,00


Obec Hazlov

Hazlov, bývalý zámek
Zastřešení objektu č. 2 dle projektové dokumentace

250 000,00



Obec Krajková

Krajková, kaplička Svaté Trojice


Záchrana kapličky

80 000,00




Město Karlovy Vary
Karlovy Vary, Dorothein chrámek vévodkyně Kurónské


Oprava a nátěr sloupků


60 000,00


Město Cheb

Cheb, Františkánský kostel Zvěstování P. Marie
Restaurování dřevěného kříže s tělem Krista na kamenném soklu


70 000,00


Město Teplá

Teplá, radnice č.p. 1
Obnova fasády, výměna stávajících oken
100 000,00


Obec Útvina

Svinov, kaple sv. Floriána
Odvodnění obvodových stěn

50 000,00



Římskokatolická farnost Žlutice


Kobylé, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Oprava krovu, výměna střešní krytiny věže, repase kříže a hromosvodu



100 000,00


Město Jáchymov
Jáchymov, kaple sv. Jana Nepomuckého
Oprava fasády,  vytlučených oken a nových ochranných sítí

50 000,00


Město Kraslice
Kraslice, MŠ Lipová cesta č.p. 1091
Oprava oken a balkónových dveří

100 000,00



Obec Tatrovice
Tatrovice, kamenný podstavec s litinovým křížkem


Restaurování


5 000,00

Římskokatolická farnost Žlutice
Močidlec, kostel sv. Jakuba Většího
Odstranění havárie hřbitovní zdi

80 000,00

Římskokatolická farnost Žlutice

Luka, kostel sv. Vavřince

Oprava střešní krytiny 

100 000,00




2 610 000,00



- zmocňuje člena Rady Karlovarského kraje, PhDr. Olega Kalaše, k podpisu smluv o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Hlasování


30. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 31/02/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku Muzeu Sokolov, p.o. Karlovarského kraje, z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria" ve výši 258.960,-- Kč včetně uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit hejtmanovi Karlovarského kraje k podpisu smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu

Termín kontroly: 18.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Michael Rund, ředitel příspěvkové organizace Muzeum Sokolov

Hlasování


31. Projekt "Prezentace Karlovarského kraje" 
- oznámení o vyřazení projektu
- oznámení o vynaložených finančních prostředcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 32/02/13

- bere na vědomí informaci o vyřazení projektu "Prezentace Karlovarského kraje" podaného do ROP NUTS II Severozápad, do prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

- bere na vědomí informaci o vynaložených finančních prostředcích

- schvaluje informaci o vyřazení projektu "Prezentace Karlovarského kraje" podaného do ROP NUTS II Severozápad, do prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

- schvaluje informaci o vynaložených finančních prostředcích

Termín kontroly: 18.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Hlasování






32. Projekt "Krajské multimediální informační centrum" 
- oznámení o ukončení projektu
- oznámení o vynaložených finančních prostředcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 33/02/13

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Krajské multimediální informační centrum" podaného do ROP NUTS II Severozápad, do prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

- bere na vědomí informaci o vynaložených finančních prostředcích

- schvaluje informaci o ukončení projektu "Krajské multimediální informační centrum" podaného do ROP NUTS II Severozápad, do prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

- schvaluje informaci o vynaložených finančních prostředcích

Termín kontroly: 18.04.2013

Zodpovídá:
Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Hlasování


33. Schválení výše příspěvku na hospodaření Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary
Poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou nemovitosti

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 34/02/13

- schvaluje finanční prostředky na hospodaření Zájmového sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary ve výši 1.450.000,-- Kč na rok 2013

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou nemovitosti v roce 2013 ve výši 550.000,-- Kč včetně uzavření dodatku č. 4 smlouvy o poskytnutí dotace na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně a správu Nemovitosti se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit hejtmanovi Karlovarského kraje k podpisu dodatek č. 4 smlouvy o poskytnutí dotace na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně a správu Nemovitosti

Termín kontroly: 13.06.2013

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

Hlasování


34. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2011/2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 35/02/13

- bere na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2011/2012

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit Výroční zprávu o stavu 
a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2011/2012 způsobem umožňujícím dálkový přístup a zaslat ji Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Termín kontroly: 18.04.2013

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

Hlasování


35. Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu - stav rozpisu rozpočtu ke konci prosince 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 36/02/13

- bere na vědomí informaci o rozpisu rozpočtu finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2012 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky v Karlovarském kraji podle stavu k 31. prosinci 2012

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

Hlasování


36. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže na rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 37/02/13

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným obcemi na školní soutěže na rok 2013 
v celkové výši 140.500,-- Kč dle přílohy

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

Termín kontroly: 13.06.2013

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

Hlasování


37. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 38/02/13

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012

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

Hlasování


38. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 39/02/13

- schvaluje s účinností od 1. března 2013 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) spočívající ve zrušení Přílohy č. 2 ze dne 8. prosince 2011 a jejím nahrazením Přílohou č. 2 
ze dne 14. února 2013

- vydává příslušné dodatky zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy, odboru sociálních věcí, odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, odboru zdravotnictví, odboru dopravy a silničního hospodářství 
a odboru regionálního rozvoje krajského úřadu předložit příslušné dodatky ke zřizovacím listinám 
k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 18.04.2013

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

Hlasování


39. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 109/8 
v k. ú. Krásná Lípa u Šindelové

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 40/02/13

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 109/8, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 200-770/2006 z původního pozemku p.p.č. 109/8 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 109/17 o výměře 41 m2 v k. ú. Krásná Lípa u Šindelové a obci Šindelová, formou kupní smlouvy mezi manželi panem Václavem Fialou a paní Marií Fialovou, oba bytem Šumavská 1736/28, Karlovy Vary, PSČ 360 01 (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 4.100,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost ze společného jmění manželů Fialových 
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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Hlasování


40. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 914/10, 
p.p.č. 914/9, p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7, vše v k. ú. Hroznětín

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 41/02/13

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 914/5, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 1367-6/2012 z původního pozemku p.p.č. 914/5 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 914/10 o výměře 2504 m2 a p.p.č. 914/9 o výměře 19 m2 a pozemků 911/5 o výměře 1473 m2, 
p.p.č. 911/6 o výměře 1604 m2, p.p.č. 1035 o výměře 940 m2 a p.p.č. 911/7 o výměře 3539 m2, vše v k. ú. a obci Hroznětín,  formou kupní smlouvy mezi Mgr. Luborem Strejčkem, bytem Žlutice, Na Výsluní 532, PSČ 364 52 a paní Olgou Žemličkovou, bytem Karlovy Vary, Drahovice, Východní 559/6b, PSČ 360 01 (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 50,-- Kč/m2 u pozemků trvale zabraných stavbou, tj. při celkové výměře 2941 m2 celkem 147.050,-- Kč a 20,16 Kč/m2 u ostatních pozemků, tj. při celkové výměře 7138 m2 celkem 143.902,-- Kč, tj. celkem 290.952,-- Kč, 
a tím převádí předmětné nemovitosti z podílového vlastnictví Mgr. Lubora Strejčka (1/2) a paní Olgy Žemličkové (1/2) 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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Hlasování


41. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1155/7 a p.p.č. 1156/3 v k. ú. Hroznětín

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 42/02/13

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1155/7 o výměře 293 m2 a p.p.č. 1156/3 o výměře 24147 m2 
v k. ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi panem Josefem Šopejstalem, bytem Hroznětín, Potoční 165, PSČ 362 33, Bc. Petrem Šopejstalem, bytem Hroznětín, Zahradní 266, PSČ 362 33, paní Marií Čapkovou, bytem Ostrov, Krušnohorská 1100, PSČ 363 01 a paní Jaroslavou Höhligovou, bytem Nejdek, Švermova 714, PSČ 362 21 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 400,-- Kč/m2 u pozemků trvale zabraných stavbou, tj. při celkové výměře 2592 m2 celkem 1.036.800,-- Kč a 120,-- Kč/m2 u ostatních pozemků, tj. při celkové výměře 21848 m2 celkem 2.621.760,-- Kč, tj. celkem 3.658.560,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti 
z podílového vlastnictví pana Josefa Šopejstala (1/4), Bc. Petra Šopejstala (1/4), paní Marie Čapkové (1/4) a paní Jaroslavy Höhligové (1/4) 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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 

Hlasování


42. Bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 1225/12 v majetku obce Kyselka do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1267 v majetku Karlovarského kraje do majetku obce Kyselka, vše v k.ú. Radošov u Kyselky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 43/02/13

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 1225/12 o výměře 27 m2 v k. ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka formou darovací smlouvy, mezi obcí Kyselka, se sídlem Kyselka 118, PSČ 362 72 Kyselka, 
IČO 00254762, zastoupenou starostkou obce Ing. Petrou Hoffmannovou (jako dárce na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost 
z vlastnictví obce Kyselka do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1267 o výměře 6359 m2 v k. ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Kyselka, se sídlem Kyselka 118, PSČ 362 72 Kyselka, IČO 00254762, zastoupenou starostkou obce Ing. Petrou Hoffmannovou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Kyselka

- 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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


43. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/21 včetně součástí a příslušenství, mostů a pozemků p.p.č. 818/7, 818/9, 818/10 v k. ú. Tři Sekery 
u Kynžvartu, p.p.č. 595/1, 602/6, 602/12, 602/13, 602/14 v k. ú. Velká Hleďsebe a p.p.č.1257/13, 2048/2 v k. ú. Drmoul – ŘSD ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 44/02/13

- schvaluje bezúplatné nabytí části původní silnice I/21 v km 27,089 – 29,339 v délce 2,250 km včetně součástí a příslušenství silnice, mostů ev. č. 21-018 a ev. č. 21-019 a pozemků p.p.č. 818/7 o výměře 2209 m2, p.p.č. 818/9 o výměře 964 m2, p.p.č. 818/10 o výměře 431 m2 v k. ú. Tři Sekery u Kynžvartu a obci Tři Sekery,  p.p.č. 595/1 o výměře 13192 m2, p.p.č. 602/6 o výměře 9092 m2, p.p.č. 602/12 o výměře 281 m2, p.p.č. 602/13 o výměře 346 m2, p.p.č. 602/14 o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Velká Hleďsebe, p.p.č. 1257/13 o výměře 5049 m2 a p.p.č. 2048/2 o výměře 194 m2 v k. ú. a obci Drmoul 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 České republiky  (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/21, součástí a příslušenství silnice a mostů ev. č. 21-018 a ev. č. 21-019 z vlastnictví České republiky – 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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


44. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1424 a p.p.č. 1425 v k. ú. Háje u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 45/02/13

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 1424 o výměře 140 m2 a p.p.č. 1425 o výměře 282 m2 
v k. ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi společností VIA CAPRI s.r.o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ 301 00, IČO 727996808, zastoupenou panem Liborem Hammerem, jednatelem a panem Jaroslavem Tlapákem, jednatelem (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 společnosti VIA CAPRI s.r.o., 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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


45. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. II/217 včetně pozemků p.p.č. 3925/1, 3925/2 a 3889/9 v k. ú. Hranice u Aše

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 46/02/13

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3925/1 o výměře 4206 m2, p.p.č. 3925/2 o výměře 12084 m2 a p.p.č. 3889/9 o výměře 560 m2, vše v k. ú. Hranice u Aše a obci Hranice včetně části stavby vyřazené silnice č. II/217 od křižovatky se silnicí č. III/2174 v délce cca 1,560 km, součástí 
a příslušenství, formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, Hranice, PSČ 351 24, IČO 00253961, zastoupeným starostou města panem Miroslavem Pickou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti včetně stavby silnice č. II/217, součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Hranice

- 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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


46. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 3633/1 
v k. ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 47/02/13

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 3633/1, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 2936-670/2011 z původního pozemku p.č. 3633/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 3633/16 o výměře 522 m2, p.č. 3633/17 o výměře 14 m2, p.č. 3633/18 o výměře 124 m2, p.č. 3633/19 o výměře 17 m2, p.č. 3633/20 o výměře 56 m2, p.č. 3633/21 o výměře 107 m2, p.č. 3633/23 o výměře 112 m2, p.č. 3633/24 o výměře 257 m2 a p.č. 3633/25 o výměře 40 m2 v k. ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku města Sokolov

- 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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


47. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.č. 356/2 v k. ú. Citice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 48/02/13

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 356/2 o výměře 1822 m2 v k. ú. a obci Citice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a obcí Citice, se sídlem Citice č.p. 13, Citice, PSČ 357 56, IČO 00259284, zastoupenou starostou obce panem Josefem Shánělem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku obce Citice

- 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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje


48. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 244/1 a p.p.č. 244/2 v k. ú. Střížov u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

usnesením č. ZK 49/02/13

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 244/1 o výměře 1318 m2 a p.p.č. 244/2 o výměře 193 m2 
v k. ú. Střížov u Chebu a obci Cheb formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným starostou města RNDr. Pavlem Vanouškem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb

- 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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.

Hlasování

50. Schválení uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č. 095/2011 ze dne 17.06.2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 50/02/13

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ev. č.095/2011 ze dne 17.06.2011, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, příspěvkovou organizací a městem Abertamy

- ukládá řediteli Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětného dodatku č. 1 k darovací smlouvě a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Zodpovídá:
Mgr. Josef Dvořáček , ředitel p.o. SOŠ a SOU Nejdek

Hlasování


51. Výběrové řízení: „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ 
- schválení odůvodnění veřejné zakázky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 51/02/13

- schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin 
v Karlovarském kraji“

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Hlasování


52. Informace o situaci v ROP Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 52/02/13

- bere na vědomí informaci o situaci v ROP Severozápad

Hlasování


53a. Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 53/02/13

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 31.1.2013

Zodpovídá:
Jakub Pánik, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci

Hlasování


53b. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 625 a p.č. 626 včetně budovy č.p. 256 na pozemku p.č. 625 v k. ú. Svatava

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 54/02/13

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 625 o výměře 258 m2 a p.č. 626 o výměře 788 m2 včetně budovy č.p. 256 na pozemku p.č. 625, vše  v k. ú. a obci Svatava, formou kupní smlouvy mezi manželi panem Petrem Trojanem a paní Nikolou Trojanovou, oba bytem Svatava, Rolnická 256, PSČ 357 03 (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 5.000.000,-- Kč, 
a tím převádí předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Trojanových 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 po odsouhlasení darovací smlouvy Zastupitelstvem města Sokolov ve výši 2.650.000,-- Kč

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Hlasování


53c. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 55/02/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 HC Energie Karlovy Vary s.r.o., ve výši 2.300.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 FK Baník Sokolov a.s., ve výši 900.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, pověřená k zastupování vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy

Hlasování

53d. Dohoda o smíru s pozůstalými po zemřelém panu Hornovi 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 56/02/13

- ukládá p. Kotkovi dojednat důstojný smír s pozůstalými po zemřelém panu Hornovi a předložit zastupitelstvu výsledek jednání

- zmocňuje dojednat důstojný smír

Hlasování

