Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.06.2013
13.06.2013		Strana 1 (celkem 30)
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 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 13.06.2013  v době od 9:00 do 16:30
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje



Přítomno:	……………………………	44 členů zastupitelstva	
Omluveni:             ……………………………		Ing. Kulhánek
Přizvaní:               ……………………………		Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
     	vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		Pavlína Perutíková
	

          usnesení č. 


A.
Volba návrhové komise

B.
Volba ověřovatelů zápisu

C.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.6.2013
ZK 124/06/13
2.
Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 8.4.2013 do 20.5.2013 
ZK 125/06/13
3.
Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
ZK 126/06/13
4.
Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
ZK 127/06/13
5.
Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 128/06/13
6.
Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
ZK 129/06/13
7.
Zpráva Finančního výboru
ZK 130/06/13
8.
Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
ZK 131/06/13
9.
Zpráva kontrolního výboru
ZK 132/06/13
10.
Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
ZK 133/06/13
11.
Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
ZK 134/06/13
12.
Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s.
ZK 135/06/13
13.
Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2012
ZK 136/06/13
14.
Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013
ZK 137/06/13
15.
Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2012
ZK 138/06/13
16.
Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013
ZK 139/06/13
17.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ 
– schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy 
ZK 140/06/13
18.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy 
ZK 141/06/13
19.
Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ 
– schválení grantových projektů v rámci 4. kola výzvy 
ZK 142/06/13
20.
Žádost Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu CZ.1.07/1.3.11/05.0009
ZK 143/06/13
21.
Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování přípravné fáze projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb 
ZK 144/06/13
22.
Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ZK 145/06/13
23.
Návrh řešení korekce Regionálního operačního programu Severozápad
staženo
24.
Petice proti stavbě Jihovýchodního obchvatu Chebu adresovaná Zastupitelům Karlovarského kraje
ZK 146/06/13
25.
Projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ - rozhodnutí o realizaci
bez usnesení
26.
Příprava výběrového řízení: „Realizace staveb Vědeckotechnický park Karlovarského kraje a Informačně-vzdělávací středisko Karlovarského kraje“
bez usnesení
27.
Návrh na udělení dotace pro rok 2013 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro obec Valeč - SEA a NATURA 2000 
ZK 147/06/13
28.
Územní studie horských oblastí
ZK 148/06/13
29.
Soutěž Vesnice roku 2013 - krajské kolo
ZK 149/06/13
30.
Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2013
ZK 150/06/13
31.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb 
na přípravu projektu "Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa" 
ZK 151/06/13
32.
Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji - I. etapa Krušné hory
ZK 152/06/13
33.
Projekt: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje 
ZK 153/06/13
34.
Analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji
ZK 154/06/13
35.
Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“
ZK 155/06/13
36.
Optimalizace kapacit sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Karlovarském kraji
ZK 156/06/13
37.
Povolení výjimky z usnesení č. RK 194/03/13 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem na korekci ROPu NUTS II Severozápad
ZK 157/06/13
38.
Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
ZK 158/06/13
39.
Příspěvek organizaci Kotec o.s.
ZK 159/06/13
40.
Příspěvek organizaci ANNA KK, o.s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje)
ZK 160/06/13
41.
Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. D 233/2011 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory 
v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace" v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla
ZK 161/06/13
42.
Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
ZK 162/06/13
43.
Informace o dotacích ve školství od 1.1.2013 do 15.5.2013
ZK 163/06/13
44.
Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Solární škola – regionální výukové centrum OZE“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 
ZK 164/06/13
45.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, Ibsenova 87, příspěvkové organizaci
ZK 165/06/13
46.
Příspěvek subjektu v oblasti volného času dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
ZK 166/06/13
47.
Příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí 
a mládeže na rok 2013 
ZK 167/06/13
48.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013
ZK 168/06/13
49.
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
ZK 169/06/13
50.
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart
ZK 170/06/13
51.
Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje 
na rok 2013
ZK 171/06/13
52.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - Libor Balák 
- Karlovarské hudební divadlo
ZK 172/06/13
53.
Žádosti o prodloužení termínu podpisu Smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013
ZK 173/06/13
54.
Projekt "Propagace Hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion" - upřesnění celkových výdajů projektu
ZK 174/06/13
55.
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 577/3 a p.p.č. 577/5 v k.ú. Leopoldovy Hamry, obec Krajková
ZK 175/06/13
56.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 3179/1 v k.ú. Nejdek
ZK 176/06/13
57.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 213/2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní
ZK 177/06/13
58.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 390/1 v k.ú. Úšovice
ZK 178/06/13
59.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 98 v k.ú. Velichov
ZK 179/06/13
60.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 850 v k.ú. Bystřice u Hroznětína
ZK 180/06/13
61.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 27/1 v k.ú. Radvanov
ZK 181/06/13
62.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 486/2 v k.ú. Šindelová
ZK 182/06/13
63.
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 711 na pozemku st.p.č. 237/2, pozemku st.p.č. 237/2, p.p.č. 911/55 a p.p.č. 911/62, vše v k. ú. Mariánské Lázně
ZK 183/06/13
64.
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 792/3 
v k.ú. Pernink
bez usnesení
65.
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 499 v k.ú. Březová u Sokolova 
ZK 184/06/13
66.
Schválení darovací smlouvy – chráněné bydlení město Sokolov
ZK 185/06/13
67.
Schválení darovací smlouvy – podpora samostatného bydlení Kynšperk nad Ohří
ZK 186/06/13
68.
Zrušení části usnesení č. ZK 378/12/12 ze dne 13.12.2012 týkající se schválení prodeje nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt bez čp/če na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše v k. ú. Dřenice u Chebu pro p. Abrháma
ZK 187/06/13
69.
Zrušení usnesení č. ZK 285/09/12 ze dne 13.09.2012 - Prodej nemovitosti 
v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 632 na st.p.č. 1720 vč. st.p.č. 1720 
a p.p.č. 6850, vše v k.ú. Kraslice vč. movitého majetku
ZK 188/06/13
70.
Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2013
ZK 189/06/13
71.
Schválení výjimky ze vzorové smlouvy dotačního programu kraje "Příspěvky 
na drobné vodohospodářské ekologické akce" u projektu "Andělská Hora 
- domovní ČOV pro č.p. 167 a 168"
ZK 190/06/13
72.
„Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“, příspěvek kraje městu Skalná v rámci dotačního programu "Podpora výstavby kanalizací 
a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel"
ZK 191/06/13
73.
Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje
ZK 192/06/13
74a
Návrh na rozdělení příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013
ZK 193/06/13
74b
Schválení navýšení kupní ceny pozemků p.č. 3383/1, 3383/2, části pozemku p.č. 2350/1 v k.ú. Cheb, části pozemku p.č. 269/4 v k.ú. Chocovice a částí pozemků p.č. 11/1, 11/2 a 198/5 v k.ú. Jindřichov u Tršnic, potřebných pro plánovanou výstavbu cyklostezky v úseku Cheb-Chocovice - projekt Cyklostezka Ohře II. 
ZK 194/06/13
74c
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY
bez usnesení
74d
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Ústecký kraj na částečné krytí škod způsobených povodněmi
ZK 195/06/13













PaedDr. Josef Novotný v. r.	         			JUDr. Václav Sloup v. r.
		   hejtman                 			 		  ověřovatel
                 Karlovarského kraje       	




















A. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Václava Živného
- Mgr. Jiřího Holana
- Bc. Pavla Čekana
hlasování

B. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- 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. 23          Návrh řešení korekce Regionálního operačního programu Severozápad




Rozšíření programu o:

bod č. 74a)	Návrh na rozdělení příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013 

bod č. 74b)	Schválení navýšení kupní ceny pozemků p.č. 3383/1, 3383/2, části pozemku p.č. 2350/1 
v k.ú. Cheb, části pozemku p.č. 269/4 v k.ú. Chocovice a částí pozemků p.č. 11/1, 11/2 
a 198/5 v k.ú. Jindřichov u Tršnic, potřebných pro plánovanou výstavbu cyklostezky 
v úseku Cheb-Chocovice - projekt Cyklostezka Ohře II.
  
bod č. 74c)	Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY 

bod č. 74d)	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Ústecký kraj na částečné krytí škod způsobených povodněmi

hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.6.2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 124/06/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.6.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 
hlasování
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 8.4.2013 do 20.5.2013 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 125/06/13

- 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 126/06/13

- 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 127/06/13

- bere na vědomí zprávu z 3. a 4. jednání Výboru pro regionální rozvoj

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 128/06/13

- bere na vědomí usnesení ze 4. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 22/05/13 – 29/05/13

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 129/06/13

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 15.5.2013

- ukládá Radě Karlovarského kraje připravit podklady pro Zastupitelstvo Karlovarského kraje, které budou konkrétně a přesně analyzovat strukturu financování sociálních služeb v Karlovarském kraji 
za poslední 4 roky. Tato analýza bude obsahovat rozdělení prostředků, jak z pohledu toho, kdo 
je příjemcem veřejných finančních prostředků a zejména bude obsahovat informace o tom, jakou část nákladů tvoří investiční prostředky a finanční prostředky na běžné financování provozu.

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

hlasování

7. Zpráva Finančního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 130/06/13

- bere na vědomí usnesení ze 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 29.05.2013

Zodpovídá:
Hana Hozmanová, předseda Finančního výboru
hlasování


8. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 131/06/13

- bere na vědomí usnesení Výboru pro národnostní menšiny ze dne 23.5.2013

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


9. Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 132/06/13

- bere na vědomí usnesení ze 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 16/05/13 - č. 23/05/13

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 133/06/13

- bere na vědomí zápis ze 3. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 15.05.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
hlasování


11. Zpráva výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 134/06/13

- bere na vědomí zprávu z výboru Regionální rady soudržnosti Severozápad

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


12. Informace o stavu Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 135/06/13

- bere na vědomí informaci generálního ředitele Doc. MUDr. Petra Svobody, CSc., o situaci 
v Karlovarské krajské nemocnice a.s.

hlasování


13. Předložení Zprávy o stavu požární ochrany v Karlovarském kraji za rok 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 136/06/13

- bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2012

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


14. Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 137/06/13

- schvaluje poskytnutí státní účelové neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přiložených rozpisů

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


15. Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 138/06/13

- schvaluje závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2012, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad

- schvaluje výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012 takto:

	Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 18, sl. 8)		         	5 207 066 642,74 Kč
	Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 21, sl. 5)		             5 639 558 019,47 Kč
	Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 21, sl. 5)     	       	 - 432 491 376,73 Kč
	Fin. vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 10, řádek 15)   	           889 285,57 Kč
	Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 23) 	     	 1 020 098 265,17 Kč
	Z toho: 
		Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 24) 	    818 161 576,63 Kč
		Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 106) 	                 201 936 688,54 Kč

- schvaluje účetní závěrku za rok 2012

- schvaluje použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 818 161 576,63 Kč v souladu 
s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 25 až 105

- schvaluje rozdělení volných finančních prostředků ve výši 201 936 688,54 Kč dle tabulky č. 2

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


16. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 139/06/13

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2013 až 158/2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


17. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 140/06/13

- bere na vědomí informaci o průběhu 3. výzvy globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.1 -  „Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v Karlovarském kraji II“

- schvaluje grantové projekty ve 3. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.1 - „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín kontroly: 12.12.2013

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


18. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ – schválení grantových projektů v rámci 3. kola výzvy 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 141/06/13

- bere na vědomí informaci o průběhu 3. výzvy globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 1.3 - „Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení v Karlovarském kraji II“

- schvaluje grantové projekty ve 3. kole výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 1.3 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín kontroly: 12.12.2013

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


19. Globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“ – schválení grantových projektů 
v rámci 4. kola výzvy 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 142/06/13

- bere na vědomí informaci o průběhu 4. výzvy globálního grantu Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje oblast podpory 3.2 -  „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji“

- schvaluje grantové projekty ze 4. kola výzvy, jimž bude poskytnuta finanční podpora a projekty, které nebudou podpořeny v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost

- ukládá Radě Karlovarského kraje provést analýzu realizovaných vzdělávacích programů mimo školskou soustavu

Termín kontroly: 12.12.2013

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


20. Žádost Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu CZ.1.07/1.3.11/05.0009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 143/06/13

- schvaluje prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 14.031,-- Kč Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov, a to ve výši 100 %

Termín kontroly: 12.09.2013

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


21. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování přípravné fáze projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 144/06/13

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování přípravné fázi projektu „Budování krajského střediska ekologické výchovy při školním statku Cheb“ příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb

Zodpovídá:
Ing. Leoš Horčička, ředitel Školního statku a krajského střediska výchovy Cheb, příspěvková organizace
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 145/06/13

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

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

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

Termín kontroly: 12.12.2013

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


23. Návrh řešení korekce Regionálního operačního programu Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.


24. Petice proti stavbě Jihovýchodního obchvatu Chebu adresovaná Zastupitelům Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 146/06/13

- schvaluje sdělení k Petici proti stavbě Jihovýchodního obchvatu Chebu adresované Zastupitelům Karlovarského kraje

Termín kontroly: 12.09.2013

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

hlasování

25. Projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ - rozhodnutí o realizaci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

hlasování k variantě č. I
hlasování k variantě č. II


26. 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


27. Návrh na udělení dotace pro rok 2013 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro obec Valeč - SEA a NATURA 2000 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 147/06/13

- schvaluje přidělení dotace obci Valeč v celkové výši 57.600,-- Kč, tj. 38.400,-- Kč na zpracování Posouzení vlivu návrhu Územního plánu Valeč na životní prostředí (SEA) a 19.200,-- Kč na zpracování Hodnocení vlivu návrhu Územního plánu Valeč na soustavu NATURA 2000, v rámci dotačního titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje v roce 2013

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


28. Územní studie horských oblastí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 148/06/13

- bere na vědomí Územní studii horských oblastí

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


29. Soutěž Vesnice roku 2013 - krajské kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 149/06/13

- bere na vědomí informace o soutěži Vesnice roku 2013 v Karlovarském kraji

- schvaluje poskytnutí a rozdělení finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje pro jednotlivá ocenění dle návrhu

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


30. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 150/06/13

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků Karlovarského kraje pro město Horní Slavkov ve výši 469.000,-- Kč, Loketské městské lesy ve výši 336.000,-- Kč, Svazek obcí Náš Region ve výši 
100.000,-- Kč, obec Otovice ve výši 90.000,-- Kč, obec Pomezí nad Ohří ve výši 150.000,-- Kč, Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova ve výši 200.000,-- Kč, obec Šabina ve výši 1.286.000,-- Kč, město Teplá ve výši 200.000,-- Kč a město Žlutice ve výši 150.000,-- Kč

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


31. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Cheb na přípravu projektu "Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa" 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 151/06/13

- souhlasí se spoluprací s městem Cheb na přípravě projektu Cyklostezka Cheb - Waldsassen III. etapa 
a s poskytnutím příspěvku na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ve výši 
98.548,-- Kč

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku městu Cheb na zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení Cyklostezky Cheb - Waldsassen III. etapa ve výši 98.548,-- Kč

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


32. Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji - I. etapa Krušné hory

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 152/06/13

- bere na vědomí Koncepci běžeckého lyžování v Karlovarském kraji - I. etapa Krušné hory

Zodpovídá:
Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
hlasování
33. Projekt: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 153/06/13

- souhlasí s vydáním závazného příslibu k zajištění předfinancování projektu "Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje" v celkové výši projektu 39.600,- EUR tedy 100 % celkových uznatelných nákladů projektu

- souhlasí s vydáním závazného příslibu ke spolufinancování projektu ve výši 4.000,- EUR 
pro neuznatelné výdaje projektu

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


34. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 154/06/13

- schvaluje Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
hlasování


35. Individuální projekt Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 155/06/13

- schvaluje projektový záměr individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“

- schvaluje zařazení projektového záměru individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
hlasování


36. Optimalizace kapacit sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 
v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 156/06/13

- schvaluje převod činností sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením z organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace dnem 31.12.2013 
na domovy pro osoby se zdravotním postižením zřizované Karlovarským krajem, zejména Domov 
pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, a na Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace, a to v rámci jejich volné kapacity

- ruší Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace ke dni 31.12.2013. (Práva a závazky zrušené příspěvkové organizace přecházejí dnem 1.1.2014 na zřizovatele Karlovarsky kraj, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168).

- schvaluje Harmonogram postupu převodu činnosti sociální služby a zrušení organizace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

- ukládá odboru sociálních věcí, ekonomickému, správa majetku, legislativnímu a právnímu a ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace zajištění úkolů, které vedou k převodu činnosti sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace, a zajištění úkolů, které vedou ke zrušení Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace dle schváleného Harmonogramu postupu převodu činnosti sociální služby a zrušení organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
Věra Josefiová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace
hlasování


37. Povolení výjimky z usnesení č. RK 194/03/13 Opatření Rady Karlovarského kraje s ohledem 
na korekci ROPu NUTS II Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 157/06/13

- schvaluje závazek Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na dofinancování realizace projektu "Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ve výši 721.434,-- Kč

- schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje na financování realizace projektu "Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení stropů, výměna vstupních dveří objektu Domova 
pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla mezi Karlovarským krajem a Domovem pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
hlasování


38. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 158/06/13

- schvaluje dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

- vydává dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace, dle návrhu

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
hlasování


39. Příspěvek organizaci Kotec o.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 159/06/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci Kotec o.s. na poskytování sociální služby kontaktní centrum Cheb ve výši 57.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku organizaci Kotec o.s.

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
hlasování


40. Příspěvek organizaci ANNA KK, o.s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 160/06/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku pro Asociaci nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje ve výši
300.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku organizaci Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o.s.

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
hlasování





41. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. D 233/2011 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace" v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 161/06/13

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě  ev. č. D 233/2011 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu "Zateplení obvodového pláště budovy 
a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace" v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla mezi Karlovarským krajem a Domovem pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
hlasování


42. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 162/06/13

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 7 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace dle předloženého návrhu

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 
hlasování


43. Informace o dotacích ve školství od 1.1.2013 do 15.5.2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 163/06/13

- 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. května 2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
hlasování


44. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Solární škola 
– regionální výukové centrum OZE“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 164/06/13

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Solární škola – regionální výukové centrum OZE“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov

- bere na vědomí informaci o zajištění dodatečného pokrytí neuznatelných výdajů projektu „Solární škola – regionální výukové centrum OZE“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická 
a ekonomická Sokolov ve výši 508.463,69 Kč

- schvaluje poskytnutím příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 508.463,69 Kč 
na spolufinancování nezpůsobilých výdajů včetně kurzových rozdílů a poplatků realizační fáze projektu „Solární škola – regionální výukové centrum OZE“ příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a uzavření smlouvy dle návrhu

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické 
a ekonomické Sokolov
hlasování


45. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, Ibsenova 87, příspěvkové organizaci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 165/06/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Základní umělecké škole Fryderyka Chopina, Mariánské Lázně, Ibsenova 87, příspěvkové organizaci, ve výši 15.000,-- Kč 
na částečné pokrytí výdajů souvisejících s účastí a reprezentací Karlovarského kraje na 7. ročníku celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ včetně uzavření smlouvy

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

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
hlasování


46. Příspěvek subjektu v oblasti volného času dětí a mládeže z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 166/06/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Tělovýchovné jednotě Baník Sokolov ve výši 20.000,-- Kč na tělovýchovné volnočasové aktivity pro tělesně postižené a mládež 
do 15 let na období duben - prosinec 2013

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

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
hlasování


47. Příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2013 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 167/06/13

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na financování vybraných projektů 
v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol 
a školských zařízení zřizovaným obcemi v celkové výši 180.478,-- Kč dle přílohy včetně uzavření smluv

- 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: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
hlasování


48. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 168/06/13

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
hlasování


49. 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
usnesením č. ZK 169/06/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizační fáze projektu "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí" příspěvkové organizaci Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 130.100,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizační fáze projektu "Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge - Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém příhraničí" příspěvkové organizaci Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek ve výši 1.170.900,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 12.09.2013

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


50. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 170/06/13

- schvaluje s účinností od 1. září 2013 změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart na Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázních Lázně Kynžvart a příslušnou změnu zřizovací listiny

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace dle přílohy

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatek ke zřizovací listině 
k podpisu hejtmanovi, realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení a zajistit provedení změny u dalších příslušných institucí

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy podpisem žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení

Termín kontroly: 12.09.2013

Zodpovídá:
Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 171/06/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku subjektu Klub českých turistů v oblasti cestovního ruchu 
z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 v celkové výši 100.000,-- Kč

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

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 172/06/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Libor Balák – Karlovarské hudební divadlo na projekt „Koncepce divadelní tvorby pro děti a mládež Karlovarského kraje“ ve výši 400.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 12.09.2013

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


53. Žádosti o prodloužení termínu podpisu Smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 173/06/13

- schvaluje žádosti měst Kraslice, Jáchymov a obce Útvina o prodloužení termínu podpisu Smlouvy 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013, a to do 30.6.2013

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkony související se změnami poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2013

Termín kontroly: 12.09.2013

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


54. Projekt "Propagace Hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion" - upřesnění celkových výdajů projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 174/06/13

- schvaluje upřesnění celkových výdajů projektu "Propagace Hornické krajiny Krušnohoří 
- Montanregion". Celkové výdaje projektu jsou včetně finanční spoluúčasti německého partnera, společnosti Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, 22 674,- Eur (564.244,55 Kč). Celkové výdaje Karlovarského kraje na projekt jsou 16 757,- Eur (417.000,-- Kč), z toho způsobilé výdaje 13 800,- Eur (343.400,-- Kč) a nezpůsobilé výdaje 2 957 Eur (73.600,-- Kč), oproti původnímu předpokladu, 
tj. schválenému finančnímu krytí projektu 14 466,55 Eur (360.000,-- Kč). Dopad na rozpočet kraje 
se oproti původnímu předpokladu zvýší o 57.000,-- Kč.

Termín kontroly: 12.09.2013

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



55. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 577/3 a p.p.č. 577/5 v k.ú. Leopoldovy Hamry, obec Krajková

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 175/06/13

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 577/3 o výměře 3 m2 a pozemku p.p.č. 577/5 o výměře 
72 m2 v k.ú. Leopoldovy Hamry a obci Krajková, formou darovací smlouvy mezi obcí Krajková, 
se sídlem Krajková 295, Krajková, PSČ 357 08, IČO 00259411, zastoupenou panem Ing. Romanem Šístkem, 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 předmětné nemovitosti z vlastnictví obce Krajková 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, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
hlasování


56. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 3179/1 
v k.ú. Nejdek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 176/06/13

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 3179/1, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 1671-222/2012 z původního pozemku p.p.č. 3179/1 a označeny jako jeho díl "a" o výměře 19 m2 a díl "d" o výměře 151 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek formou darovací smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a městem Nejdek, se sídlem nám. Karla IV. 239, PSČ 362 21 Nejdek, IČO 00254801, zastoupeným Ing. Vladimírem Bendou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Nejdek

- 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: 12.12.2013

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


57. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 213/2 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 177/06/13

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 213/2 o výměře 4826 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 202-57/2009 z původního pozemku p.p.č. 213/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 402/33 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a obci Mariánské Lázně, formou kupní smlouvy mezi paní Ludmilou Goldbergerovou, trvale bytem Břeclav, Národních hrdinů 1987/39, PSČ 690 02, paní Drahomírou Ježkovou, trvale bytem Jesenice, Krtská 254, PSČ 270 33 a paní Květoslavou Roubkovou, trvale bytem Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří, Lesní 537, PSČ 431 51 (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 3.136.900,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z podílového spoluvlastnictví paní Goldbergerové (1/2), paní Ježkové (1/4) a paní Roubkové (1/4) 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, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


58. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 390/1 v k.ú. Úšovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 178/06/13

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 390/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1759-4/2010 z původního pozemku p.p.č. 390/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 390/3 o výměře 117 m2 v k.ú. Úšovice a obci Mariánské Lázně, formou kupní smlouvy mezi panem Eduardem Klinderou, trvale bytem Praha - Slivenec, K Lochkovu 579/19, PSČ 154 00 (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 67.860,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Eduarda Klindery 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, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace


59. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 98 v k.ú. Velichov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 179/06/13

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 98, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 431-36/2012 z původního pozemku p.p.č. 98 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 98/3 o výměře 108 m2 v k.ú. a obci Velichov, formou kupní smlouvy mezi paní Hanou Pertlovou, bytem Komenského 822, PSČ 362 51 Jáchymov (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 6.570,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Hany Pertlové 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: 12.12.2013

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


60. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 850 v k.ú. Bystřice u Hroznětína

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 180/06/13

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 850, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 119-7/2012 z původního pozemku p.p.č. 850 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 850/3 o výměře 1414 m2 a p.p.č. 850/2 o výměře 195 m2 v k.ú. Bystřice u Hroznětína a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi paní Dagmar Vorlovou, bytem Bystřice 26, PSČ 363 01 Hroznětín (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 1414 m2 celkem 70.700,-- Kč a 50,-- Kč/m2 
u ostatního pozemku, tj. při celkové výměře 195 m2 celkem 9.750,-- Kč, tj. celkem 80.450,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví paní Dagmar Vorlové 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: 12.12.2013

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


61. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 27/1 v k.ú. Radvanov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 181/06/13

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 27/1 o výměře 11665 m2 v k.ú. Radvanov a obci Josefov formou kupní smlouvy mezi paní Jitkou Bílkovou, bytem Plesná, Lesní 15, PSČ 351 35 (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 75,-- Kč/m2, t.j. celkem 
874.875,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Jitky Bílkové 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: 12.12.2013

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


62. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 486/2 v k.ú. Šindelová

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 182/06/13

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 486/2 o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Šindelová, formou kupní smlouvy mezi Ing. Petrem Zachardou, bytem nábřeží Jana Palacha 1217/32, PSČ 360 01 Karlovy Vary (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 70,-- Kč/m2, t.j. celkem 280,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Ing. Petra Zachardy 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: 12.12.2013

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

hlasování en bloc o bodech č. 57 - 62)


63. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 711 na pozemku st.p.č. 237/2, pozemku st.p.č. 237/2, p.p.č. 911/55 a p.p.č. 911/62, vše v k. ú. Mariánské Lázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 183/06/13

- schvaluje prodej budovy č.p. 711, jiná stavba, na pozemku st.p.č. 237/2, pozemek st.p.č. 237/2 o výměře 120 m2, pozemek p.p.č. 911/55 o výměře 155 m2 a pozemek p.p.č. 911/62 o výměře 315 m2, vše v k.ú. Mariánské Lázně, formou kupní smlouvy, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Hotelovou školou Mariánské Lázně, příspěvkovou organizací, se sídlem Komenského 449, 353 01 Mariánské Lázně, 
IČ 00 07 71 19 (jako prodávající na straně jedné), a panem Zdeňkem Javorským, bytem Lidická 126/12, 353 01 Mariánské Lázně (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.214.720,-- Kč + 6.500,-- Kč 
za vyhotovení znaleckého posudku + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, 
tj. celkem 2.222.220,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku pana Zdeňka Javorského

- ukládá řediteli Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Jiří Chum, ředitel příspěvkové organizace Hotelové školy Mariánské Lázně

hlasování


64. 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


65. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.č. 499 v k.ú. Březová 
u Sokolova 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 184/06/13

- schvaluje prodej částí pozemku p.č. 499, které byly odděleny geometrickým plánem č. 463-2951/2012 
z původního pozemku p.č. 499 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.č. 499/4 o výměře 
28 m2 a p.č. 499/5 o výměře 37 m2 v k.ú. Březová u Sokolova a obci Březová, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, (jako prodávající na straně jedné) a Ing. Šárkou Šafnerovou, bytem Komenského 356, PSČ 356 01 Březová (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 6.500,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Ing. Šárky Šafnerové

- 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, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
hlasování


66. Schválení darovací smlouvy – chráněné bydlení město Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 185/06/13

- schvaluje darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov, IČO 00259586, se sídlem Rokycanova 1929, 356 40 Sokolov, dle návrhu

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


67. Schválení darovací smlouvy – podpora samostatného bydlení Kynšperk nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 186/06/13

- schvaluje darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a městem Kynšperk nad Ohří, IČO 00259454, se sídlem Jana Ámose Komenského 221, 357 51 Kynšperk nad Ohří, dle návrhu

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


68. Zrušení části usnesení č. ZK 378/12/12 ze dne 13.12.2012 týkající se schválení prodeje nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt bez čp/če na st.p.č. 59 vč. st.p.č. 59, vše v k. ú. Dřenice u Chebu pro p. Abrháma

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 187/06/13

- zrušuje část usnesení č. ZK 378/12/12 ze dne 13.12.2012 ve znění:

Schvaluje prodej objektu bez čp/če na st.p.č. 59 a pozemku st.p.č. 59 vše v k.ú. Dřenice u Chebu, obec 
a okres Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem (jako prodávající na straně jedné) a panem Robertem Abrhámem, bytem Hrozňatov č. 25, 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 138.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 139.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví pana Roberta Abrháma.

Zbylé usnesení č. ZK 378/12/12 ze dne 13.12.2012 zůstává v platnosti.

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


69. Zrušení usnesení č. ZK 285/09/12 ze dne 13.09.2012 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 632 na st.p.č. 1720 vč. st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše v k.ú. Kraslice vč. movitého majetku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 188/06/13

- zrušuje usnesení č. ZK 285/09/12 ze dne 13.09.2012 ve znění: 

	Schvaluje prodej budovy č.p 632 na st.p.č. 1720, pozemek st.p.č. 1720 a pozemek p.p.č. 6850  vše v k.ú. Kraslice, obec Kraslice a okres Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, (jako prodávající na straně jedné) a paní Márii Tran Vanovou, bytem Barvířská 1769, 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 900.000,00 Kč hrazenou formou měsíčních splátek + správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Márii Tran Vanové.


	Schvaluje znění kupní smlouvy dle návrhu.


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


Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

hlasování en bloc o bodech č. 66 - 69)

70. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 189/06/13

- schvaluje poskytnutí příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce pro rok 2013 v celkové výši 13.500.000,-- Kč a jejich rozdělení dle varianty B

Termín kontroly: 12.09.2013

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


71. Schválení výjimky ze vzorové smlouvy dotačního programu kraje "Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce" u projektu "Andělská Hora - domovní ČOV pro č.p. 167 a 168"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 190/06/13

- schvaluje výjimku ze vzorové smlouvy dotačního programu kraje "Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce" u projektu "Andělská Hora - domovní ČOV pro č.p. 167 a 168"

Termín kontroly: 12.09.2013

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


72. „Skalná – kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“, příspěvek kraje městu Skalná v rámci dotačního programu "Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV 
pro aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 191/06/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku kraje městu Skalná na akci „Skalná – kanalizace 
a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“ v rámci dotačního programu „Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel“ ve výši  
8.000.000,-- Kč dle původních pravidel schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje  usnesením 
č. ZK 350/12/09 ze dne 10.12.2009

Termín kontroly: 12.09.2013

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 192/06/13

- schvaluje neposkytnout v roce 2013 finanční příspěvky na hospodaření v lesích na dotační podtitul D.b. – vyklizování nebo přibližování dříví koněm

- schvaluje navržené rozdělení finančních příspěvků na hospodaření v lesích ve výši 9.000.000,-- Kč 
dle návrhu uvedeného v tabulce č. 1

Termín kontroly: 12.09.2013

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


74a) Návrh na rozdělení příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 193/06/13

- schvaluje poskytnutí investičního a neinvestičního příspěvku kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přiloženého rozpisu

Termín kontroly: 12.12.2013

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


74b) Schválení navýšení kupní ceny pozemků p.č. 3383/1, 3383/2, části pozemku p.č. 2350/1 v k.ú. Cheb, části pozemku p.č. 269/4 v k.ú. Chocovice a částí pozemků p.č. 11/1, 11/2 a 198/5 v k.ú. Jindřichov u Tršnic, potřebných pro plánovanou výstavbu cyklostezky v úseku Cheb-Chocovice 
- projekt Cyklostezka Ohře II. 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 194/06/13

- schvaluje navýšení kupní ceny pozemků p.č. 3383/1, 3383/2, části pozemku p.č. 2350/1 v k.ú. Cheb, části pozemku p.č. 269/4 v k.ú. Chocovice a částí pozemků p.č. 11/1, 11/2 a 198/5 v k.ú. Jindřichov 
u Tršnic, tj. celkovou kupní cenu výši 1.866.500,-- Kč, v rámci realizovaného úplatného nabytí výše uvedených pozemků potřebných pro plánovanou výstavbu cyklostezky v úseku Cheb-Chocovice - projekt Cyklostezka Ohře II., do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
hlasování


74c) Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.
hlasování






74d) Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Ústecký kraj na částečné krytí škod způsobených povodněmi

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 195/06/13

- schvaluje uvolnit na povodňové škody Ústeckému kraji z rozpočtu Karlovarského kraje z rezervy 
pro krizové stavy neinvestiční příspěvek pro obec Dolní Zálezly ve výši 200.000,-- Kč na „odstranění následků škod způsobených povodněmi v roce 2013“, neinvestiční příspěvek pro obec Křešice ve výši 200.000,-- Kč na „odstranění následků škod způsobených povodněmi v roce 2013“ a uvolnit další prostředky do výše 300.000,-- Kč na pobyt dětí z Ústeckého kraje v zařízeních Karlovarského kraje

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a obcí Dolní Zálezly ve výši 200.000,-- Kč a s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a obcí Křešice ve výši 
200.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Roman Rokůsek, ředitel Krajského úřadu
hlasování


