Usnesení ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 18.04.2013
18.04.2013		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

ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 18.04.2013  v době od 10:03 do 16:45 hodin
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje


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.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 18.4.2013
ZK 60/04/13
1a.
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 61/04/13
2.
Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 4.2.2013 do 18.3.2013 
ZK 62/04/13
3.
Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
ZK 63/04/13
4.
Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
ZK 64/04/13
5.
Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
ZK 65/04/13
6.
Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
ZK 66/04/13
7.
Zpráva finančního výboru
ZK 67/04/13
8.
Zpráva výboru pro národnostní menšiny
ZK 68/04/13
9.
Zpráva kontrolního výboru
ZK 69/04/13
10.
Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
ZK 70/04/13
11.
Petice nazvaná „Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona 
č. 85/1990 Sb. o právu petičním za změnu na pozici radního pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy“ podaná dne 12.02.2013 a petice nazvaná „Nechceme politruka pohraniční stráže v čele  zdevastovaného  školství v Karlovarském kraji“ podaná dne 15.02.2013
bez usnesení
12.
Zásadní opatření pro rozvoj zaměstnanosti v Karlovarském kraji
ZK 71/04/13
13.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v roce 2013
ZK 72/04/13
14.
Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2013
ZK 73/04/13
15.
Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2012
ZK 74/04/13
16.
Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013
ZK 75/04/13
17.
Žádost Okresní hospodářské komory Cheb, IČO: 48365513, K Nemocnici 2381/2, 350 02, Cheb, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/03.0005
ZK 76/04/13
18.
Žádost Tradičních řemesel Bernard, o.s., IČO: 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/03.0018
ZK 77/04/13
19.
Smlouva o poskytování služeb provozování elektronického nástroje "časová razítka"
ZK 78/04/13
20.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku"
ZK 79/04/13
21.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu "Zachování vzpomínek 
pro budoucnost/sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný 
v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
ZK 80/04/13
22.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravnou fázi a realizaci projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
ZK 81/04/13
23.
Schválení odůvodnění veřejné zakázky „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“
ZK 82/04/13
24.
Podání žádosti o zrušení návrhu na vyvlastňovací řízení v souvislosti se stavbou „II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava“
ZK 83/04/13
25.
Převod budovy na pozemku st. p. č. 408/1 v katastrální území Bochov do majetku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
ZK 84/04/13
26.
Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem
staženo
27.
Zajištění dofinancování fimančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie v letech 2014 - 2015
ZK 85/04/13
28.
Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
ZK 86/04/13
29.
Program obnovy venkova 2013 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3
ZK 87/04/13
30.
Projekt BRAVE - vyřazení projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 
2007 - 2013
ZK 88/04/13
31.
Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s. v roce 2013 na realizaci projektu "Rozšíření cyklopůjčoven v Karlovarském kraji"
ZK 89/04/13
32.
Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2013
ZK 90/04/13
33.
Návrh na udělení dotací pro rok 2013 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo 
ZK 91/04/13
34.
Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013
ZK 92/04/13
35.
Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace
ZK 93/04/13
36.
Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
ZK 94/04/13
37.
Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
ZK 95/04/13
38.
Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
ZK 96/04/13
39.
Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Sociální služby, příspěvková organizace
ZK 97/04/13
40.
Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu
ZK 98/04/13
41.
Příspěvky subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
ZK 99/04/13
42.
Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2013
ZK 100/04/13
43.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - Libor Balák 
- Karlovarské hudební divadlo
staženo
44.
Výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 
na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012 
- areál hradu a zámku Horní Hrad
ZK 101/04/13
45.
Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
ZK 102/04/13
46.
Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2013 do 15. března 2013
ZK 103/04/13
47.
Převod zřizovatelských kompetencí k příspěvkovým organizacím Základní umělecká škola Žlutice a Základní škola praktická Žlutice, příspěvková organizace, z Karlovarského kraje na město Žlutice
ZK 104/04/13
48.
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže 
a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2013
ZK 105/04/13
49.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci 
k projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA“
ZK 106/04/13
50.
Projekt Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji“
ZK 107/04/13
51.
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 792/3 
v k. ú. Pernink
bez usnesení
52.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 1332/2 a p.č. 1393/2 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte
ZK 108/04/13
53.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 1492/16 v k. ú. Sokolov
ZK 109/04/13
54.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 175/5 a p.p.č. 175/9 v k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
ZK 110/04/13
55.
Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 4086/3 v k. ú. Sokolov
ZK 111/04/13
56.
Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 984/1 v k. ú. Mezirolí
ZK 112/04/13
57.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 3279/3 a část pozemku p.p.č. 3237/1 v k. ú. Jindřichovice v Krušných horách
ZK 113/04/13
58.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 603/4 v k. ú. Velká Hleďsebe
ZK 114/04/13
59.
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6, pozemky p.p.č. 135/12, 335/9, 335/10, 335/11, 335/20, 364/1, 365/4, 372 a části pozemků  p.p.č. 335/1, 335/5 a 335/6 v k.ú. Dobroše a části pozemku p.p.č. 714/4 v k. ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří – ŘSD ČR
ZK 115/04/13
60.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 480/3 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte
ZK 116/04/13
61.
Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 11 v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří
ZK 117/04/13
62.
Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 37/3 v k. ú. Mrázov z majetku města Teplá do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 844/3 
v k. ú. Mrázov, pozemku p.p.č. 658/6 v k. ú. Staré Sedlo u Teplé a pozemku p.p.č. 912 v k. ú. Rankovice včetně části stavby silnice č. III/21013 z majetku Karlovarského kraje do majetku města Teplá 
ZK 118/04/13
63.
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
bez usnesení
64.
„Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa“ příspěvek kraje v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ městu Sokolov
ZK 119/04/13
65.
Změna Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření před povodněmi 
v územích ohrožených povodněmi
ZK 120/04/13
66a
Příprava výběrového řízení: „Realizace staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“
bez usnesení
66b
Úprava cen integrovaných jízdních dokladů v systému Integrované dopravy Karlovarského kraje s platností od 1.5.2013
ZK 121/04/13
66c
Informace o situaci ve zdravotnictví
ZK 122/04/13
66d
Důstojný smír s pozůstalými po zemřelém panu Hornovi
bez usnesení
66e
Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Kulinářské zážitky 
v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí“ příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
bez usnesení
66f
Náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 123/04/13





















PaedDr. Josef Novotný v. r.        	        	        JUDr. Martin Havel v. r. 
		     hejtman                 			 náměstek hejtmana
                 Karlovarského kraje       	



















A. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Václava Černého
- Václava Mlezivu
- Jana Tancibudka

Hlasování

B. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Martina Havla
- JUDr. Václava Sloupa

Hlasování

C. Schválení programu jednání

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

Staženo z programu:	

bod č. 26        Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem

bod č. 43       Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - Libor Balák - Karlovarské hudební divadlo

Rozšíření programu o:

bod č. 66 a)    Příprava výběrového řízení: „Realizace staveb Vědeckotechnický park Karlovarského 
  		kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“	

bod č. 66 b) 	Úprava cen integrovaných jízdních dokladů v systému Integrované dopravy     Karlovarského kraje s platností od 1.5.2013

bod č. 66 c)      Informace o situaci ve zdravotnictví	

bod č. 66 d)     Důstojný smír s pozůstalými po zemřelém panu Hornovi

bod č. 66 e)  	Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Kulinářské zážitky 
v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí“ příspěvkové organizace Střední odborná škola 
a střední odborné učiliště Nejdek

bod č. 66 f)  	Náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva Karlovarského kraje	         


Hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 18.4.2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 60/04/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 18.4.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

Hlasování


1a. 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 61/04/13

- zrušuje usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 57/03/13 přijaté na 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 25.03.2013

- ukládá Radě Karlovarského kraje jednat se společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. nebo jím označeným subjektem o nových podmínkách prodeje 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 (dále jen „předmětné pozemky“), či o zřízení dlouhodobého užívacího práva 
k předmětným pozemkům, to vše za účelem výstavby parkovacího domu v areálu nemocnice v Sokolově

Termín kontroly: 13.06.2013

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

Hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 4.2.2013 do 18.3.2013 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 62/04/13

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje

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 63/04/13

- 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 64/04/13

- bere na vědomí usnesení ze 41., 42. jednání Výboru pro regionální rozvoj (rok 2012) a usnesení z 1., 2. jednání Výboru pro regionální rozvoj (rok 2013)

Zodpovídá:
Bc. Pavel Čekan, předseda Výboru pro regionální rozvoj

 Hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 65/04/13

- bere na vědomí usnesení z 2. a 3. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 9/03/13 – 20/03/13, 21/04/13

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

Hlasování

6. Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 66/04/13

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 13.3.2013

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

Hlasování

7. Zpráva Finančního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 67/04/13

- bere na vědomí usnesení z 2. mimořádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 22.03.2013 a 3. řádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
ze dne 03.04.2013

- ukládá Radě Karlovarského kraje připravit finanční analýzu dopadů pokut, korekcí a dalších možných původně nepředvídaných nákladů, které mohou v roce 2013 a v letech následujících destabilizovat rozpočet Karlovarského kraje a navrhnout úsporná opatření tak, aby nebyly omezeny základní funkce kraje – dopravní obslužnost, školství, zdravotnictví a opravy majetku – zejména silnic II. a III. tříd

Zodpovídá:
Hana Hozmanová, předseda Finančního výboru

Hlasování

8. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 68/04/13

- bere na vědomí usnesení ze 2. jednání dne 28.3.2013

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

9. Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 69/04/13

- bere na vědomí usnesení ze 2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 7/03/13 - č. 15/03/13

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

Hlasování

10. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 70/04/13

- bere na vědomí zápis ze 2. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 20.03.2013.

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

Hlasování

11. Petice nazvaná „Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. 
o právu petičním za změnu na pozici radního pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy“ podaná dne 12.02.2013 a petice nazvaná „Nechceme politruka pohraniční stráže v čele  zdevastovaného  školství v Karlovarském kraji“ podaná dne 15.02.2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

Hlasování

12. Zásadní opatření pro rozvoj zaměstnanosti v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 71/04/13

- bere na vědomí průřezovou analýzu zpracovanou z dokumentů Karlovarského kraje "Rozvoj zaměstnanosti Karlovarského kraje" (příloha 1), "Seznam opatření k rozvoji zaměstnanosti" (příloha 2) 
a "Seznam opatření a stanovení příslušných oblastí" (příloha 3)

- bere na vědomí zřízení pracovní skupiny KAT (Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti), jejíž cílem je revize všech opatření pro rozvoj zaměstnanosti, která byla Karlovarským krajem přijata 
v minulém období, zajištění zpracování Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje v nových podmínkách ekonomické stagnace Karlovarského kraje a koordinace přípravy podkladů z Výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje a komisí Rady Karlovarského kraje, jakož i doplnění vlastních námětů na zlepšení stavu zaměstnanosti v kraji

- bere na vědomí pověření zástupců Karlovarského kraje v pracovní skupině KAT ve složení PaedDr. Josef Novotný, Mgr. Jaroslav Borka a Ing. Petr Navrátil

- ukládá předsedům příslušných výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje, aby se ve spolupráci 
s pracovní skupinou KAT, s oborovými, hospodářskými a zaměstnavatelskými svazy, institucemi 
a příslušnými organizacemi zabývali otázkami rozvoje zaměstnanosti, aby navrhli konkrétní opatření 
v této oblasti a předali je pracovní skupině KAT, která zajistí zpracování Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace

Hlasování

13. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 72/04/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku a předložený návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pro rok 2013, ve výši 
2.624.000,-- Kč

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

Hlasování

14. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 73/04/13

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

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

Hlasování


15. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 74/04/13

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2012 až 568/2012

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

Hlasování

16. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 75/04/13

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2013 až 81/2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

Hlasování

17. Žádost Okresní hospodářské komory Cheb, IČO 48365513, K Nemocnici 2381/2, 350 02, Cheb, 
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/03.0005

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 76/04/13

- schvaluje prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 10.680,-- Kč, tj. 9.612,-- Kč, Okresní hospodářské komoře Cheb, IČO 48365513, K Nemocnici 2381/2, 350 02, Cheb

Termín kontroly: 12.09.2013

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

Hlasování

18. Žádost Tradičních řemesel Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.11/03.0018

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 77/04/13

- schvaluje 

- částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % 
z částky 5.000,-- Kč, tj. 4.500,-- Kč Tradičním řemeslům Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01

- prominutí povinnosti zaplatit penále ve výši 1.065,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z této částky

Termín kontroly: 12.09.2013

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

Hlasování

19. Smlouva o poskytování služeb provozování elektronického nástroje "časová razítka"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 78/04/13

- schvaluje předložené znění návrhu smlouvy o poskytování služeb provozování elektronického nástroje "časová razítka" mezi Karlovarským krajem a První certifikační autoritou a.s.

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb provozování elektronického nástroje "časová razítka" mezi Karlovarským krajem a První certifikační autoritou a.s.

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

Hlasování

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 79/04/13

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku

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

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb

Hlasování

21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Zachování vzpomínek pro budoucnost/sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 80/04/13

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu Zachování vzpomínek pro budoucnost/sasko-český 
hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů

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

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb

Hlasování

22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na přípravnou fázi a realizaci projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 81/04/13

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na financování přípravné fáze projektu Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizace projektu Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb

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

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb

Hlasování

23. Schválení odůvodnění veřejné zakázky „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 82/04/13

- schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky „III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink“ dle návrhu

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

24. Podání žádosti o zrušení návrhu na vyvlastňovací řízení v souvislosti se stavbou „II/210 Západní obchvat Sokolov - Svatava“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 83/04/13

- schvaluje podání žádosti o zrušení návrhu na vyvlastňovací řízení Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, v souvislosti s realizací stavby „II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava“ za předpokladu, že dojde k dohodě o výkupu pozemku parc. č. 625 (zastavěná plocha – nádvoří), pozemku parc. č. 626 (zahrada) a budova č.p. 256 (rodinný dům) na pozemku parc. č. 625, to vše v k.ú. a obci Svatava, okr. Sokolov, zapsaných na LV č. 1215, s vlastníky předmětných nemovitostí panem Petrem Trojanem a paní Nikolou Trojanovou, oba trvale bytem Rolnická 256, PSČ 357 03 Svatava

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, realizovat veškeré kroky k podání žádosti o zrušení návrhu na vyvlastňovací řízení v souvislosti s realizací stavby „II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava“ za předpokladu, že dojde k dohodě o výkupu předmětných nemovitostí a pověřuje jej podpisem této žádosti

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

25. Převod budovy na pozemku st. p. č. 408/1 v katastrální území Bochov do majetku společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 84/04/13

- rozhoduje o vyjmutí budovy na pozemku st.p.č. 408/1 v katastrálním území Bochov z majetkové správy Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o., se sídlem Chebská 282, 356 04 Sokolov, 
IČO 70947023

- rozhoduje o vložení budovy na pozemku st.p.č. 408/1 v katastrálním území Bochov do majetku obchodní společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, IČO 26402068, formou dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nepeněžitého vkladu ze dne 29. 12. 2006, dle návrhu

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 

Hlasování

26. Schválení jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy předfinancovávaných úvěrem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.


27. Zajištění dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy 
v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci projektů programů Evropské unie v letech 2014-2015 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 85/04/13

- souhlasí se záměrem zajistit dofinancování finančního krytí jmenovitých akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v rámci programů Evropské unie v letech 2014-2015 formou úvěrové smlouvy, kterou uzavře příspěvková organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

28. Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 86/04/13

- schvaluje Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov, dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov vložit schválený Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje do příslušných rejstříků

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

29. Program obnovy venkova 2013 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 87/04/13

- schvaluje návrh přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2013 dotační tituly 1 - 3 dle přílohy č. 1

Termín kontroly: 12.09.2013

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

Hlasování

30. Projekt BRAVE - vyřazení projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 88/04/13

- schvaluje vyřazení projektu BRAVE z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007-2013

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

Hlasování


31. Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s. v roce 2013 na realizaci projektu "Rozšíření cyklopůjčoven v Karlovarském kraji"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 89/04/13

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013 Českým drahám, a.s., ve výši 150.000,-- Kč na náklady související s rozšířením a podporou systému půjčování kol v Karlovarském kraji

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

Hlasování

32. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 90/04/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras 
a stezek v Karlovarském kraji v roce 2013 ve výši 300 000,--Kč

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

Hlasování

33. Návrh na udělení dotací pro rok 2013 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 91/04/13

- schvaluje rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje v roce 2013 – I. kolo dle Přílohy č. 1

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

Hlasování

34. Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 92/04/13

- schvaluje návrh rozdělení finančních prostředků v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje na inovační vouchery pro rok 2013 dle přílohy č. 1

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace

Hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 93/04/13

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o., za rok 2012

Zodpovídá:
Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková organizace

Hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 94/04/13

- schvaluje Transformační plán Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování

37. Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 
v oblasti prevence kriminality

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 95/04/13

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit 
v oblasti prevence kriminality 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

38. Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 96/04/13

- schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

- vydává dodatek č. 8 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování

39. Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Sociální služby, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 97/04/13

- schvaluje s účinností od 18.4.2013 dodatek č. 14 ke zřizovací listině Sociální služby, příspěvková organizace dle návrhu

- vydává dodatek č. 14 ke zřizovací listině Sociální služby, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 14 ke zřizovací listině Sociální služby, příspěvková organizace, k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování

40. Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 98/04/13

- bere na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

- schvaluje uznatelné výdaje projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik ve struktuře a částce dle návrhu

- schvaluje neuznatelné výdaje projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení 
a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik ve struktuře a částce dle návrhu

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

Hlasování




41. Příspěvky subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 99/04/13

- schvaluje poskytnutí finančních prostředků subjektům v oblasti kultury z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2013 dle přílohy v celkové výši 5.348.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit na webových stránkách kraje seznam přidělených příspěvků

Termín kontroly: 12.12.2013

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

Hlasování

42. Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 100/04/13

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 v celkové výši 230.000,-- Kč dle přílohy

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi a zveřejnit na webových stránkách kraje seznam schválených příspěvků

Termín kontroly: 12.09.2013

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

Hlasování

43. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - Libor Balák - Karlovarské hudební divadlo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.


44. Výjimka z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2012 - areál hradu a zámku Horní Hrad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 101/04/13

- schvaluje výjimku z ust. čl. V. odst. 3 Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů schválených radou kraje, a to v tom smyslu, že příjemce příspěvku ve výši 150.000,-- Kč na projekt: Horní Hrad, hrad a zámek - záchranné zastřešení nad severním palácem, celková obnova vstupního objektu hradní brány, krov a střešní krytina 
v rizalitu, statika západního zdiva, oprava provalené hradební zdi, projektová dokumentace, může vyúčtovat vyšší podíl prací provedených svépomocí než je výše jeho vlastního povinného podílu

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkony související se změnami poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje

Termín kontroly: 13.06.2013

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

Hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 102/04/13

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2013 v celkové výši 1.343.000,-- Kč dle přílohy

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

Termín kontroly: 12.09.2013

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

Hlasování

46. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2013 do 15. března 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 103/04/13

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2013 do 15. března 2013

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

Hlasování

47. Převod zřizovatelských kompetencí k příspěvkovým organizacím Základní umělecká škola Žlutice a Základní škola praktická Žlutice, příspěvková organizace, z Karlovarského kraje na město Žlutice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 104/04/13

- ruší příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Žlutice dnem 30. června 2013 s tím, že 
s účinností od 1. července 2013 bude činnost základní umělecké školy vykonávat příspěvková organizace Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary, zřizovaná městem Žlutice

- vydává rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice dle návrhu

- ruší Základní školu praktickou Žlutice, příspěvkovou organizace, dnem 30. června 2013 s tím, 
že s účinností od 1. července 2013 bude činnost základní školy vykonávat příspěvková organizace Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary, zřizovaná městem Žlutice

- vydává rozhodnutí o zrušení Základní školy praktické Žlutice, příspěvkové organizace, dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností po zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice mezi Karlovarským krajem a městem Žlutice dle návrhu

- schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností po zrušení Základní školy praktické, příspěvkové organizace, mezi Karlovarským krajem a městem Žlutice dle návrhu

- ukládá odboru ekonomickému krajského úřadu realizovat veškeré úkony v ekonomické oblasti související se zrušením příspěvkových organizací a vyplývající ze smluv o úpravě vzájemných práv 
a povinností uzavřených mezi Karlovarským krajem a městem Žlutice

- ukládá odboru správa majetku krajského úřadu realizovat veškeré úkony v majetkové oblasti související se zrušením příspěvkových organizací a vyplývající ze smluv o úpravě vzájemných práv a povinností uzavřených mezi Karlovarským krajem a městem Žlutice

- ukládá odboru vnitřních záležitostí krajského úřadu realizovat veškeré úkoly spojené s vypořádáním spisové a archivní agendy zrušených příspěvkových organizací

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit rozhodnutí o zrušení příspěvkových organizací a smlouvy k podpisu hejtmanovi, realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a zabezpečit další potřebné úkoly související se zrušením příspěvkových organizací

- zmocňuje Ing. Janu Trantinovou, pověřenou zastupováním vedoucího odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy krajského úřadu, podpisem žádosti zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 12.09.2013

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

Hlasování

48. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 105/04/13

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rok 2013 příspěvkovým organizacím Dům dětí a mládeže Karlovy Vary ve výši 345.000,-- Kč, Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, ve výši 245.000,-- Kč a Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, ve výši 245.000,-- Kč včetně uzavření smluv dle návrhu

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

Termín kontroly: 13.06.2013

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

Hlasování

49. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci k projektu příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb „Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory 
- AKONA“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 106/04/13

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizace projektu Výstavba kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA

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

Termín kontroly: 13.06.2013

Zodpovídá:
Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb



Hlasování

50. Projekt Karlovarského kraje "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 107/04/13

- schvaluje zařazení projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji" v rámci výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarský kraj

- schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
na projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" v rámci výzvy individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 - počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

- schvaluje předpokládané výdaje projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji" uvedené v žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost v maximální výši 65.000.000,-- Kč.

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

Termín kontroly: 13.06.2013

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

Hlasování

51. 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

52. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 1332/2 a p.č. 1393/2 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 108/04/13

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 1332/2 o výměře 14 m2 a p.č. 1393/2 o výměře 26 m2 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou kupní smlouvy mezi společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO 70994226, zastoupenou na základě plné moci č. 6034 ze dne 23.10.2012 Ing. Danou Hunčovskou, ředitelkou odboru prodeje zbytného majetku (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 80,-- Kč/m2, t.j. celkem 3.200,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Českých drah, 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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


53. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 1492/16 
v k. ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 109/04/13

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.č. 1492/16, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 2967-3097/2011 z původního pozemku p.č. 1492/16 a označena jako díl „a“ o výměře 224 m2, částí pozemku p.č. 1492/16, které byly odděleny geometrickým plánem č. 3081-3097/2012 z původního pozemku p.p.č. 1492/16 a označeny novými parcelními čísly jako pozemek p.č. 1492/192 o výměře 64 m2 a  p.č. 1492/193 o výměře 47 m2, vše v k. ú. Sokolov, formou kupní smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Domovem pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 250,-- Kč/m2, tj. celkem 83.750,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jí podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Lenka Guzaničová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvková organizace


54. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 175/5 
a p.p.č. 175/9 v k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 110/04/13

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 175/5, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 202-57/2009 z původního pozemku p.p.č. 175/5 a označeny novými parcelními čísly jako pozemek p.p.č. 402/14 o výměře 5910 m2, p.p.č. 402/15 o výměře 1046 m2 a p.p.č. 402/16 o výměře 636 m2 a částí pozemku p.p.č. 175/9, které byly odděleny stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 175/9 a označeny novými parcelními čísly jako pozemek p.p.č. 402/17 o výměře 418 m2 a  p.p.č. 402/23 
o výměře 9 m2, v k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně, formou kupní smlouvy mezi panem Václavem Matašovským, trvale bytem Mnichov 113, PSČ 386 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 4.811.400,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví pana Václava Matašovského 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: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


55. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 4086/3 
v k. ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 111/04/13

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 4086/3, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 3076-849/2012 z původního pozemku p.č. 4086/3 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.č. 4086/3 o výměře 1137 m2 v k. ú. 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 předmětnou nemovitost 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 Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


56. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 984/1 
v k. ú. Mezirolí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 112/04/13

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 984/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 634-254/2012 z původního pozemku p.p.č. 984/1 a označena jako jeho díl „a“ o výměře 544 m2 v k. ú. Mezirolí a obci Nová Role formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), 
a městem Nová Role, se sídlem Nová Role, Chodovská 236, PSČ 362 25, IČO 00254819, zastoupeným paní Jitkou Pokornou, starostkou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Nová Role

- 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 Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


57. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 3279/3 a část pozemku p.p.č. 3237/1 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 113/04/13

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 3279/3 o výměře 20 m2 a části pozemku p.p.č. 3237/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 440-820/2012 z původního pozemku p.č. 3237/1 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3237/1 o výměře 775 m2, vše v k. ú. Jindřichovice 
v Krušných horách, 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 232, Kraslice, PSČ 358 01, IČO 00259373, zastoupenou paní Annou Polívkovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

58. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 603/4 v k. ú. Velká Hleďsebe

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 114/04/13

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 603/4 o výměře 3 m2 v k. ú. a obci Velká Hleďsebe, formou darovací smlouvy mezi obcí Velká Hleďsebe, se sídlem Velká Hleďsebe, Plzeňská 32, PSČ 353 01, 
IČO 00572756, zastoupenou panem Bohumilem Kovaříkem, starostou obce (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 Velká Hleďsebe 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 Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


59. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6, pozemky p.p.č. 135/12, 335/9, 335/10, 335/11, 335/20, 364/1, 365/4, 372 a části pozemků  p.p.č. 335/1, 335/5 a 335/6 v k. ú. Dobroše a části pozemku p.p.č. 714/4 v k. ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří 
– ŘSD ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 115/04/13

- schvaluje bezúplatné nabytí části stavby původní silnice I/6 v km 145,349 – 145,951 v délce 0,602 km, pozemků p.p.č. 135/12 o výměře 182 m2, 335/9 o výměře 91 m2, 335/10 o výměře 4023 m2, 335/11 
o výměře 2028 m2, 335/20 o výměře 802 m2, 364/1 o výměře 41 m2, 365/4 o výměře 131 m2, 372 
o výměře 170 m2 a částí pozemků p.p.č. 335/1, 335/5 a 335/6, které byly odděleny geometrickým plánem č. 94-155/2012 z původních pozemků p.p.č. 335/1, 335/5 a 335/6 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 335/23 o výměře 3 m2, 335/24 o výměře 1164 m2 a 335/25 o výměře 9514 m2, vše v k. ú. Dobroše a obci Odrava a části pozemku p.p.č. 714/4, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 131-155/2012 z původního pozemku p.p.č. 714/4 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 714/12 o výměře 3 m2 a  714/13 o výměře 3156 m2, vše v k. ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří a obci Tuřany formou darovací smlouvy, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00, IČO 65993390, zastoupeným Ing. Radkem Hanačíkem, ředitelem Úseku kanceláře GŘ (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 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 Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


60. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 480/3 
v k. ú. Nové Sedlo u Lokte

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 116/04/13

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 480/3, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 643-3787/2012 z původního pozemku p.č. 480/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.č. 480/6 o výměře 109 m2 v k. ú. Nové Sedlo u Lokte a obec Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, Nové Sedlo, PSČ 35734, IČO 00259527, zastoupeným Bc. Martinem Loukotou, starostou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví města Nové Sedlo, 
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 Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


61. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 11 v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 117/04/13

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 11, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 136-117/2012 z původního pozemku p.č. 11 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.č. 11/3 o výměře 131 m2 v k. ú. Liboc u Kynšperka nad Ohří a obci Kynšperk nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi městem Kynšperk nad Ohří, se sídlem Jana A. Komenského 221/13, 357 51  Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454, zastoupeným Ing. Tomášem Svobodou, starostou města (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Sociálními službami, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví města Kynšperk nad Ohří, do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Sociálních služeb, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Mgr. Jiří Hrubý, ředitel Sociálních služeb, příspěvková organizace





62. Bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 37/3 v k. ú. Mrázov z majetku města Teplá do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 844/3 v k. ú. Mrázov, pozemku p.p.č. 658/6 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé a pozemku p.p.č. 912 v k.ú. Rankovice včetně části stavby silnice 
č. III/21013 z majetku Karlovarského kraje do majetku města Teplá 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 118/04/13

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 37/3, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 101-99/2012 z původního pozemku p.p.č. 37/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 37/7 o výměře 44 m2 v k. ú. Mrázov a obci Teplá formou darovací smlouvy, mezi městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 143, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050, zastoupeným Mgr. Janou Čížkovou, starostkou (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví města Teplá do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 844/3, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 101-99/2012 z původního pozemku p.p.č. 844/3 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 844/7 o výměře 102 m2 a p.p.č. 844/9 o výměře 192 m2 v k. ú. Mrázov a obci Teplá, pozemku p.p.č. 658/6 o výměře 532 m2 v k. ú. Staré Sedlo u Teplé a obci Teplá a pozemku p.p.č. 912 o výměře 9320 m2 včetně části stavby silnice č. III/21013 v k. ú. Rankovice a obci Teplá formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Teplá, se sídlem Masarykovo náměstí 
č.p. 143, PSČ 364 61 Teplá, IČO 00255050, zastoupeným Mgr. Janou Čížkovou, starostkou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti včetně části stavby silnice č. III/21013 z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Teplá

- 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: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, pověřená zastupováním vedoucího odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

Hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 119/04/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku kraje městu Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO 00259586 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 investičních výdajů projektu, s ohledem na aktuální maximální přípustnou výši podpory v režimu de minimis, podle aktuálního zápisu v registru de minimis, maximálně však ve výši 200.000 Eur. Alikvotní výše v CZK bude stanovena dle aktuálního kurzu v den podpisu smlouvy.

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Hlasování

65. Změna Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 120/04/13

- schvaluje změnu Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

Zodpovídá:
Ing. Regina Kindratová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Hlasování

66a. Příprava výběrového řízení: „Realizace staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje 
a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

Hlasování

66b. Úprava cen integrovaných jízdních dokladů v systému Integrované dopravy Karlovarského kraje s platností od 1.5.2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 121/04/13

- schvaluje úpravu cen integrovaných jízdních dokladů v systému Integrované dopravy Karlovarského kraje s platností od 1.5.2013, dle návrhu

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, ředitel Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Hlasování

66c. Informace o situaci ve zdravotnictví

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 122/04/13

- bere na vědomí aktuální informaci o dění v Karlovarské krajské nemocnici a.s.

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana

Hlasování

66d. Důstojný smír s pozůstalými po zemřelém panu Hornovi

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

Hlasování


66e. Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí“ příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

Hlasování

66f. Náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 123/04/13

- schvaluje v souladu s ustanovením § 46 odst. 4. zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění platných předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva pro rok 2013 paušální částkou 200,-- Kč/hod. Náhrada bude poskytnuta na základě vystavené faktury a potvrzení účasti na jednání, v maximálním rozsahu 8 hod/den a 20 dní v kalendářním roce a to s účinností 
od 1.1.2013.

Zodpovídá:
Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 

Hlasování


