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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

ze 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, 
které se uskutečnilo v mimo řádný termín 
dne 25.03.2013 (14:01 – 17:46 hodin), 18.4.2013 (9:00 – 9:51 hodin)
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje



25. března 2013
Přítomno:    		……………………………  	 42  členů zastupitelstva
Omluveni:                   ……………………………	p. Černý, Ing. Horník, doc. Dr. Ing. Plevný
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	 vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	             ……………………………	 Martina Koudelná

18.dubna 2013
Přítomno:    		……………………………  	 43 členů zastupitelstva
Omluveni:                  ……………………………	pí. Bartůňková, Ing. Horník
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.
Prodej nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje – pozemků p. č. 3255, p. č. 3258/11 v k. ú. Sokolov, za účelem výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice v Sokolově, schválení zřízení předkupního práva pro Karlovarský kraj
ZK 57/03/13
2a.
Stav Regionálního Operačního programu Severozápad
ZK 58/03/13
2b.
Stav Regionálního Operačního programu Severozápad - po přestávce
ZK 59/03/13




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

A. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Evu Valjentovou
- Františka Jurčáka
- Ing. Edmunda Janische

Hlasování

B. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- PhDr. Olega Kalaše
- Mgr. Mariana Odleváka

Hlasování


C. Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání zastupitelstva.

Hlasování


1. Prodej nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje  – pozemků p. č. 3255, p. č. 3258/11 v k. ú. Sokolov, za účelem výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice v Sokolově, schválení zřízení předkupního práva pro Karlovarský kraj

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 57/03/13

- schvaluje prodej pozemku p. č. 3258/11 o výměře 52 m2 a pozemku p. č. 3255 o celkové výměře 
3928 m2, který vznikl dle geometrického plánu č. 3102-6083/2013 sloučením pozemků p. č. 3255 
o výměře 583 m2, p. č. 3256 o výměře 6 m2 a částí pozemků p.č. 3258/1 o výměře 2282 m2, p. č. 3263/1 
o výměře 277 m2 a p. č. 3263/2 o výměře 780 m2, vše v k. ú. Sokolov, 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, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 6.000.000,-- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 4.040 ze dne 14.3.2013, za podmínek stanovených přiloženou kupní smlouvou 
a smlouvou o zřízení předkupního práva jako práva věcného, a tím převádí předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

- schvaluje zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemkům p. č. 3255, p. č. 3258/11 v k. ú. Sokolov ve prospěch Karlovarského kraje, za podmínek stanovených přiloženou kupní smlouvou 
a smlouvou o zřízení předkupního práva jako práva věcného

- schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného k objektu parkovacího domu, který bude vystaven na pozemcích p. č. 3255 a 3258/11 v k. ú. Sokolov ve prospěch Karlovarského kraje, za podmínek stanovených přiloženou smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného

Termín kontroly: 12.12.2013

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

Hlasování


2a. Stav Regionálního Operačního programu Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 58/03/13

- bere na vědomí informaci náměstka ministra financí Ing. Gregora o možném řešení korekce ROP Severozápad

- schvaluje Výjimku z ustanovení Čl. X odst. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje 
pro  jednání  dne 25.3.2013 tak, že předsedající nad stávající úpravu přestávek v tomto ustanovení  vyhlašuje  přestávku  v jednání zastupitelstva  na dobu nezbytně nutnou k získání odpovědi ministra financí Ing. Miroslava Kalouska a předsedy Vlády ČR RNDr. Petra Nečase ke korekci – finanční opravě týkající se  Regionálního operačního programu  Severozápad

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje a Radě Karlovarského kraje jednat s Ústeckým krajem, ministrem financí Ing. Miroslavem Kalouskem a předsedou vlády RNDr. Petrem Nečasem o dopadech nepřijetí korekce – finanční opravy týkající se Regionálního operačního programu Severozápad na kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace a soukromý sektor s cílem eliminovat vzniklé škody a najít optimální řešení vzhledem k tomu, že část nálezů Evropské komise, na jejichž základě byla korekce – finanční oprava týkající se Regionálního operačního programu Severozápad stanovena, byla identifikována na straně Auditního orgánu - ministerstva financí, odboru Auditní orgán 
– Centrální harmonizační jednotka

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje předložit neprodleně výše uvedená usnesení ministru financí ČR Ing. Miroslavu Kalouskovi a předsedovi Vlády ČR RNDr. Petru Nečasovi

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje ukončit přestávku 2. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 25.3.2013, jakmile bude znát výše uvedená stanoviska od ministra financí 
Ing. Miroslava Kalouska a předsedy Vlády ČR RNDr. Petra Nečase s tím, že poskytne dostatečný čas členům Zastupitelstva Karlovarského kraje k návratu do jednacího sálu

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje projednat otázky s Ministerstvem pro místní rozvoj 
a Ministerstvem financí České republiky
- skutečná výše uhrazených prostředků za plošnou korekci, za odvod za jednotlivé nálezy auditu Evropské komise a za nálezy OLAF bude max. 902 mil. Kč
- nebude snížena alokovaná částka pro Regionální operační program Severozápad na základě usnesení Vlády České republiky z dubna r. 2012
- o poskytnutou dotaci bude zvýšena alokace pro Regionální operační program Severozápad
- v případě, že bude aplikován výsledek šetření OLAF tak, jak to vychází z dopisu Evropské komise 
z 20.2.2013 – Finanční důsledek vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) číslo 2010/0546 (viz přehled dokladů str. 1 bod 1), pak bude akceptován finanční odvod maximálně do výše nálezů auditu Evropské komise uvedeném v rozhodnutí, které bylo obsažené v dopise EK z 31.1.2013 (viz přehled dokumentů str. 3 bod F1). V případě rozhodnutí o vyšším finančním odvodu, bude požadováno Karlovarským krajem o tento rozdíl snížit výši plošné finanční opravy a zjištěný rozdíl bude uhrazen
ze státního rozpočtu.

Zodpovídá:
PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

Hlasování
2b. Stav Regionálního Operačního programu Severozápad - po přestávce

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 59/03/13

- bere na vědomí 
1. Předloženou informaci o Regionálním operačním programu Severozápad, jeho financování, dopadech, rizicích, možnostech a dalších skutečnostech souvisejících s finančními opravami vyplývajícími 
z Rozhodnutí Evropské komise dle příloh 

2. Rozhodnutí Evropské komise ze dne 31.1.2013 č. j. Ares (2013)1236388 o udělení finanční opravy České republice z důvodu zjištěných nedostatků:
2.1 nedostatky v plnění požadavků stanovených v článku 60 a), b), g) Nařízení (ES) č. 1083/2006 
a v článcích 13.2-13.4 Nařízení (ES) č. 1828/2006 – ověřování prováděná řídícím orgánem (Regionální Rada regionu soudržnosti Severozápad)
2.2 nedostatky v plnění článku 62.1, 98.2 a 98.4 Nařízení (ES) č. 1083/2006 a článků 16 – 17, 23c) 
a přílohy č. IV Nařízení (ES) č. 1828/2006 ohledně auditů projektů provedených auditním orgánem (Ministerstvo financí ČR, odbor Centrální harmonizační jednotka)
2.3 nedostatky v plnění požadavků stanovených v článcích 58 a 62 nařízení (ES) č. 1083/2006 a vzhledem k chybějící nezávislosti Pověřených auditních subjektů a nedostatečnému vedení a dozoru Auditního orgánu (Ministerstvo finanční ČR, odbor Centrální harmonizační jednotka) při auditech prováděných Pověřenými auditními subjekty
2.4 nedostatky v plnění článku 58 h), 70 (1) b) a 98 Nařízení (ES) č. 1083/2006 ohledně řešení chyb 

Viz příloha č. 1- Rozhodnutí Evropské komise ze dne 31.1.2013 č. j. Ares (2013)1236388

3. Výzvu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ze dne 25.2.2013 k úhradě finanční opravy v rámci Regionálního operačního programu Severozápad viz příloha č. 2 a usnesení Výboru regionální rady č. 3/70/2013 ze dne 6.3.2013 viz příloha č. 3

4. Informaci o jednání hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného se zástupci Asociace krajů s předsedou Vlády ČR RNDr. Petrem Nečasem, ministrem pro místní rozvoj Ing. Kamilem Jankovským a Ministrem financí Ing. Miroslavem Kalouskem, které se uskutečnilo dne 17.4.2013 
k problematice  hrazení korekcí - finančních oprav u regionálních operačních programů

- konstatuje , že odpověď ministra financí Ing. Miroslava Kalouska neobsahovala konkrétní a ucelené odpovědi k žádné z položených otázek k problematice hrazení korekcí – finančních oprav Regionálního operačního programu Severozápad viz příloha č. 4a, a že na opakovanou žádost o zaslání odpovědí ze dne 2.4.2013 č. j. 238/HE/13 Karlovarský kraj do dnešního dne neobdržel žádnou odpověď viz příloha č. 4b

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje PaedDr. Josefu Novotnému projednat se zástupci politických klubů Zastupitelstva Karlovarského kraje závěry jednání Asociace krajů k problematice hrazení korekcí 
– finančních oprav regionálních operačních programů, které se uskuteční dne 26.4.2013, včetně písemného doporučení Asociace krajů k dané problematice a písemného stanoviska ministerstva financí přislíbeného k návrhům předloženým na jednání dne 17.4.2013 s předsedou vlády ČR RNDr. Petrem Nečasem, ministrem pro místní rozvoj Ing. Kamilem Jankovským a ministrem financí Ing. Miroslavem Kalouskem k problematice  hrazení korekcí – finančních oprav regionálních operačních programů  
a po dohodě s nimi svolat mimořádné jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

- stanovuje pracovní skupinu ve složení Mgr. Jaroslav Borka, JUDr. Martin Havel, Ing. Petr Navrátil 
a ukládá jí jednat s ministerstvy o co nejlepších podmínkách pro NUTS II Severozápad a Karlovarský kraj s cílem spuštění Regionálního operačního programu Severozápad

- vyzývá Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ke zpětvzetí přijetí korekce viz usnesení Výboru regionální rady č. 3/70/2013 ze dne 6.3.2013 k viz příloha č. 3

- vítá Výzvu Ústeckého kraje ze dne 17.4.2013 č. j. 51686/2013/KUUK/OTI viz příloha č. 5

Zodpovídá:
PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

Hlasování


