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K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06



USNESENÍ

ze 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 12.09.2013  v době od 9:06 do 17:00 hod.
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje



Přítomno:	……………………………	41 členů zastupitelstva	
Omluveni:             ……………………………	MUDr. Brdlík, p. Černý, Ing. Horník, 
doc. Dr. Ing. Plevný
Přizvaní:               ……………………………		Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
     	vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		Bc. Jana Lukášová

          usnesení č. 





A.
Volba návrhové komise

B.
Volba ověřovatelů zápisu

C.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.9.2013
ZK 197/09/13
2.
Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 3.6.2013 do 5.8.2013 
ZK 198/09/13
3.
Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
ZK 199/09/13
4.
Zpráva Výboru pro regionální rozvoj
ZK 200/09/13
5.
Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 201/09/13
6.
Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci
ZK 202/09/13
7.
Zpráva Finančního výboru
ZK 203/09/13
8.
Zpráva Výboru pro národnostní menšiny
ZK 204/09/13
9.
Zpráva Kontrolního výboru
ZK 205/09/13
10.
Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
ZK 206/09/13
11.
Poskytnutí finančního příspěvku Asociaci ,,Záchranný kruh“ v roce 2013
ZK 207/09/13
12.
Návrh na rozdělení státní účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje pro rok 2013
ZK 208/09/13
13.
Návrh na uzavření Dohody o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym (Ukrajina) a Karlovarským krajem 



ZK 209/09/13
14.
Návrh na uzavření Memoranda o vzájemném porozumění mezi Vajoc dzorskou oblastí (Arménská republika) a Karlovarským krajem 
ZK 210/09/13
15.
Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013
bez usnesení
16.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Žlutice
ZK 211/09/13
17.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o.
ZK 212/09/13
18.
Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Středisko ekologické výchovy" příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb 
ZK 213/09/13
19.
Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace 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 214/09/13
20.
Projekt: Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19
ZK 215/09/13
21.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Aš 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 216/09/13
22.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Bochov 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 217/09/13
23.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Horní Slavkov „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 218/09/13
24.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Cheb 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 219/09/13
25.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Chodov 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 220/09/13
26.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Jáchymov 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 221/09/13
27.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Kraslice 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 222/09/13
28.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Lázně Kynžvart „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 223/09/13
29.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Mariánské Lázně „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 224/09/13
30.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nová Role 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 225/09/13
31.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 226/09/13
32.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“




ZK 227/09/13
33.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a správce sítí Vodárny 
a kanalizace Karlovy Vary, a.s. „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 228/09/13
34.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítě CHEVAK Cheb, a.s. „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 229/09/13
35.
Žádost Základní školy Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace, 
IČO 70933774, se sídlem 1. máje 58/1, Karlovy Vary, PSČ 360 06, o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0009
ZK 230/09/13
36.
Zpráva k realizaci projektu „Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“
ZK 231/09/13
37.
Schválení odůvodnění veřejné zakázky „II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka“ 
ZK 232/09/13
38.
Smlouva o ručení na veřejnou zakázku „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“
ZK 233/09/13
39.
Aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 a provozní náklady projektů zařazených 
v Akčním plánu 
staženo
40.
Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
staženo
41.
Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013 - Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace
ZK 234/09/13
42.
Poskytnutí příspěvku obcím na opravu Cyklostezky Ohře
ZK 235/09/13
43.
Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji v roce 2013 - 2014
ZK 236/09/13
44.
Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
ZK 237/09/13
45.
2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2013
ZK 238/09/13
46.
Příprava Regionální inovační strategie Karlovarského kraje pro inteligentní specializaci
ZK 239/09/13
47.
Program obnovy venkova - změny v realizovaných akcích
ZK 240/09/13
48.
Projekt „REGIONÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ CENTRUM  IZS“ - vyřazení projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013
ZK 241/09/13
49.
Projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ - ukončení realizace projektu
ZK 242/09/13
50.
Projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně-právní ochrany 
na Krajském úřadu Karlovarského kraje“
ZK 243/09/13
51.
Projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení - transformace Domova 
pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace"
ZK 244/09/13
52.
Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby 
se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace - 3. etapa"
ZK 245/09/13
53.
Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013
ZK 246/09/13
54.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace 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 247/09/13
55.
Smlouva o příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií v Domově pro seniory "SKALKA" 
v Chebu, příspěvková organizace" v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 
ZK 248/09/13
56.
Pravidla pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2014
ZK 249/09/13
57.
Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014
ZK 250/09/13
58.
Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.
ZK 251/09/13
59.
Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace
ZK 252/09/13
60.
Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
ZK 253/09/13
61.
Petice za zachování střední školy v Aši
ZK 254/09/13
62.
Informace o dotacích ve školství od 1.1.2013 do 31.7.2013
ZK 255/09/13
63.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013 - stav k 31. červenci 2013
ZK 256/09/13
64.
Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
ZK 257/09/13
65.
Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na předfinancování realizace projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"
ZK 258/09/13
66.
Výsledek hodnocení projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"
ZK 259/09/13
67.
Projekt „Poznáváme naše sousedy" příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
ZK 260/09/13
68.
Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020
staženo
69.
Projekt „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria" - oznámení o ukončení projektu v přípravné fázi a o vynaložených finančních prostředcích
ZK 261/09/13
70.
Projekt „Obnova a zpřístupnění Národní kulturní památky Historický důl Jeroným v Čisté"
- zařazení projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013
- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014
- finanční krytí projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu
ZK 262/09/13
71.
Kulturní fórum Střed Evropy
staženo
72.
Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Domu kultury Ostrov
ZK 263/09/13
73.
Schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje obecně prospěšné společnosti Lázním Kyselka, o. p. s.
ZK 264/09/13
74.
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 129 
a p.p.č. 135 v k.ú. Lesina 
ZK 265/09/13
75.
Prodej nemovitostí 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
ZK 266/09/13
76.
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemku p.p.č. 702/1 
v k.ú. Krásno nad Teplou
ZK 267/09/13
77.
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1543 
na st.p.č. 1684 vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Aš
ZK 268/09/13
78.
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 3189/1 v k.ú. Bečov nad Teplou


ZK 269/09/13
79.
Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 
p.č. 429/4 a p.č. 592/6 v k.ú. Královské Poříčí
ZK 270/09/13
80.
Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 482/26, 482/27, 482/29, 482/32 a 482/35 
v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku obce Pomezí nad Ohří do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemků p.p.č. 482/1, 482/43, 500/7, 500/5, 567/3, 567/4, 500/4, 500/8, 500/12, 500/13, 482/9, 482/11, 482/12, 482/13, 482/24, 482/38 a část pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří
ZK 271/09/13
81.
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Loučky u Lokte a k.ú. Nové Sedlo u Lokte 
z majetku Ředitelství silnic a dálnic České republiky do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemků v k.ú. Loučky u Lokte a k.ú. Nové Sedlo 
u Lokte z majetku Karlovarského kraje do majetku Ředitelství silnic a dálnic České republiky
ZK 272/09/13
82.
Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 78/30, p.č. 3555, částí pozemků p.č. 3633/2, 
p.č. 3633/4, p.č. 4024/7, p.č. 3591 v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov 
do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.č. 434, budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3258/11, pozemku p.č. 3258/11, částí pozemků p.č. 3255, p.č. 3256, p.č. 3258/1, p.č. 3263/1, p.č. 3263/2, části pozemku 
p.č. 3256/1 v k.ú. Sokolov, z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov
ZK 273/09/13
83.
Bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 3076/13, 3018/6, 3018/1, 3012 
v k.ú. Toužim, p.p.č. 2042/1 v k.ú. Třebouň a p.p.č. 1611 v k.ú. Prachomety 
z majetku města Toužim do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 3076/5, 3098/1, 3111/1, 3018/5 v k.ú. Toužim p.p.č. 2057/8 
v k.ú. Třebouň a p.p.č. 1565/5, 1591/1 v k.ú. Prachomety z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim
ZK 274/09/13
84.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1175/3 a pozemky p.p.č. 1175/12, 1175/14, 1175/16, 1175/18 a 1175/19 
v k.ú. Mariánské Lázně
ZK 275/09/13
85.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1560/1 a pozemek p.p.č. 1588/1 v k.ú. Prohoř a pozemek p.p.č. 208/2 
v k.ú. Mostec
ZK 276/09/13
86.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. III/00634 včetně části pozemků p.p.č. 659/2, 659/37, 673/2 
v k.ú. Odrava, pozemků p.p.č. 647/1, 653/1 653/2 v k.ú. Odrava a pozemků 
p.p.č. 303/1, 303/2 v k.ú. Mostov 
ZK 277/09/13
87.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky 
p.p.č. 555/2, p.p.č. 555/3, p.p.č. 555/4, p.p.č. 555/5, p.p.č. 562/4, p.p.č. 562/5 
a p.p.č. 562/6 v k.ú. Klášter Teplá 
ZK 278/09/13
88.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky 
p.p.č. 720/1, p.p.č. 720/5 a část pozemku p.p.č. 729/1 v k.ú. Stebnice
ZK 279/09/13
89.
Bezúplatný převod pozemků p.č. 370/15, 370/16, 374/6, 374/7, 374/8, 374/9, 374/10, 374/11, 374/12, 4112/7, 4112/13, 4112/14, 4112/15 v k.ú. Sokolov 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 370/12, 370/18 a 375/7 v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov 
do majetku Karlovarského kraje 
ZK 280/09/13
90.
Úplatné nabytí  pozemků p.p.č. 1502/13, 1502/16, 1502/53, 1502/74, 1502/76, 1502/78 a 1502/88 v k.ú. Louka u Mariánských Lázní z majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemků p.p.č. 1502/12, 1502/14 
a 1502/48 v k.ú. Louka u Mariánských Lázní z majetku Karlovarského kraje 
do majetku Povodí Ohře, s.p.
ZK 281/09/13
91.
Úplatné nabytí pozemků p.č. 3383/1, 3383/2, části pozemku p.č. 2350/1 
v k.ú. Cheb 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, z majetku České republiky – Státního pozemkového úřadu, do majetku Karlovarského kraje

ZK 282/09/13
92.
Úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 384/15 z majetku společnosti Dukat Casino s.r.o., do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 384/13 a částí pozemků p.p.č. 482/2, 384/10, 384/12 z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Dukat Casino s.r.o. – k.ú. Pomezí nad Ohří 
ZK 283/09/13
93.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků 
st. p.č. 151 a  p.p.č. 13/1 v k.ú. Božičany
ZK 284/09/13
94.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 299/2 v k.ú. Nové Kounice
ZK 285/09/13
95.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 412/7 v k.ú. Český Chloumek
ZK 286/09/13
96.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 482/34 v k.ú. Pomezí nad Ohří
ZK 287/09/13
97.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 
p.p.č. 1099/4 a p.p.č. 1099/5 v k.ú. Hory u Oloví
ZK 288/09/13
98.
Schválení darovací smlouvy - Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6 včetně součástí a příslušenství 
v k.ú. Hory u Jenišova – Ředitelství silnic a dálnic České republiky
ZK 289/09/13
99.
Schválení darovací smlouvy - Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/21 včetně součástí a příslušenství, mostů a pozemků v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu, k.ú. Velká Hleďsebe 
a k.ú. Drmoul – Ředitelství silnic a dálnic České republiky
ZK 290/09/13
100.
Směna pozemků p.p.č. 3398/2, 3399/2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách 
a p.p.č. 842/3 v k.ú. Heřmanov v Krušných horách ve vlastnictví Karlovarského kraje s pozemky p.p.č. 2340/3 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách,  
p.p.č. 563/3, 563/4 v k.ú. Heřmanov v Krušných horách a p.p.č. 577/2, 577/4, 577/6 a 577/7 v k.ú. Leopoldovy Hamry ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy ČR, s.p.
ZK 291/09/13
101.
Směna pozemků p.p.č. 3179/14 v k.ú. Bečov nad Teplou, p.p.č. 1014 
v k.ú. Teplička a p.p.č. 1008/1 v k.ú. Kfely u Horního Slavkova ve vlastnictví Karlovarského kraje s pozemky p.p.č. 1775/2, 1775/3, 1775/4, 3241/7, 3241/8, 3179/11 a částí p.p.č. 3241/4 v k.ú. Bečov nad Teplou ve vlastnictví Lesní společnosti Bečov, s.r.o.
ZK 292/09/13
102.
Darování movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje městu Žlutice
ZK 293/09/13
103.
Darování movitých věcí společnosti DOLMEN, o.p.s., Agentuře pro chráněné bydlení
ZK 294/09/13
104.
Vyřazení komunikace III/2199 na Klínovec ze sítě silnic Karlovarského kraje
bez usnesení
105.
Zrušení usnesení č. ZK 34/02/11 ze dne 17.02.2011 a č. ZK 176/06/11 ze dne 16.06.2011  – Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 255, vč. pozemku st.p.č. 255, vše v k.ú. Boží Dar
bez usnesení
106.
Zrušení usnesení č. ZK 41/02/13 ze dne 14.02.2013 – Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 914/10, p.p.č. 914/9, 
p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7, vše v k.ú. Hroznětín 
a schválení dle nové žádosti - Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7 a část pozemku p.p.č. 914/5 v k.ú. Hroznětín
ZK 295/09/13
107.
Petice proti provozu recyklačního centra firmy AZS 98 s.r.o., v katastrálním území Lesov
ZK 296/09/13
108.
Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi
ZK 297/09/13
109.
Obec Vysoká Pec - výjimka z pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí - prodloužení termínu předání závěrečného vyúčtování u akce „Vysoká Pec - Rudné, kanalizační sběrač“



ZK 298/09/13
110a.
Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“, financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
ZK 299/09/13
110b.
Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace 
a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
ZK 300/09/13
110c.
Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“, financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace 
a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
ZK 301/09/13
110d.
Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na provedení finanční opravy v Regionálním operačním programu Severozápad – Smlouva o dotaci
ZK 302/09/13
110e.
Žádost Domu kultury Ostrov, IČO 00520136, se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně
ZK 303/09/13













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:

- Ing. Evu Valjentovou
- Markétu Wernerovou
- Františka Jurčáka

Hlasování
- Bc. Pavla Čekana
- Ing. Richarda Ullische

				Hlasování
B. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Martina Havla
- Ing. Václava Jakubíka

				Hlasování

C. Schválení programu jednání

Rozšíření programu o:

bod č. 110a)	Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu KKN“, financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

bod č. 110b)	Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ financovaný 
v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

bod č. 110c)	Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“, financovaný 
v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

bod č. 110d)	Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na provedení finanční opravy 
v Regionálním operačním programu Severozápad – Smlouva o dotaci

bod č. 110e)	Žádost Domu kultury Ostrov, IČO 00520136, se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Staženo z programu:

bod č. 39) 	Aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 a provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu 

bod č. 40) 	Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2014 – 2020 a aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

bod č. 68) 	Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020

bod č. 71) 	Kulturní fórum Střed Evropy 

Hlasování

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.9.2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 197/09/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.9.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

						Hlasování

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 3.6.2013 do 5.8.2013 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 198/09/13

- 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 199/09/13

- 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 200/09/13

- bere na vědomí zprávu z 5. 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 201/09/13

- bere na vědomí usnesení z 5. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 30/08/13 – 38/08/13

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 202/09/13

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 14.8.2013

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

						Hlasování

7. Zpráva Finančního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 203/09/13

- bere na vědomí usnesení z 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 04.09.2013

Zodpovídá:
Hana Hozmanová, předseda Finančního výboru

						Hlasování

8. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 204/09/13

- bere na vědomí Zastupitelstvo Karlovarského kraje bere na vědomí usnesení Výboru pro národnostní menšiny ze dne 22.8.2013

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

						Hlasování

9. Zpráva kontrolního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 205/09/13

- bere na vědomí usnesení ze 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 24/08/13 - č. 27/08/13

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 206/09/13

- bere na vědomí zápis ze 4. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 21.08.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

						Hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 207/09/13

- souhlasí s poskytnutím příspěvku a předloženým návrhem Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Asociaci „Záchranný kruh“ ve výši 220.000,-- Kč

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

						Hlasování

12. 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 208/09/13

- schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných měst a obcí Karlovarského kraje dle přiloženého rozpisu

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

						Hlasování

13. Návrh na uzavření Dohody o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym (Ukrajina) a Karlovarským krajem 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 209/09/13

- souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym (Ukrajina) a Karlovarským krajem

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů

						Hlasování




14. Návrh na uzavření Memoranda o vzájemném porozumění mezi Vajoc dzorskou oblastí (Arménská republika) a Karlovarským krajem 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 210/09/13

- souhlasí s uzavřením Memoranda o vzájemném porozumění mezi Vajoc dzorskou oblastí 
a Karlovarským krajem

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Lydie Stráská, vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů

						Hlasování

15. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

						Hlasování

16. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Žlutice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 211/09/13

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku formou dotace městu Žlutice v částce 513.022,30 Kč 
na zajištění činnosti Základní umělecké školy při Základní škole Žlutice, se sídlem Poděbradova 307

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Žlutice ve výši 513.022,30 Kč

Termín kontroly: leden 2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

						Hlasování

17. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 212/09/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro HC Energii Karlovy Vary s.r.o., ve výši 850.000,-- Kč na ,,provoz a činnost sportovní aktivity mládeže ve věku 5 - 19  let a vrcholového sportu mládeže"

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a HC Energií Karlovy Vary s.r.o., ve výši 850.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

						Hlasování


18. Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Středisko ekologické výchovy" příspěvkové organizace Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 213/09/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb na spolufinancování realizační fáze projektu „Středisko ekologické výchovy" ve výši 778.500,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb na předfinancování realizační fáze projektu „Středisko ekologické výchovy" ve výši 7.006.500,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 12.12.2013

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

						Hlasování

19. Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje na financování realizace 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 214/09/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na spolufinancování realizační fáze projektu „Zachování vzpomínek 
pro budoucnost - sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný v rozmanitosti 
a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" ve výši 339.342,43 Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu 
za podmínky, že projekt bude vybrán k realizaci

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na předfinancování realizační fáze projektu „Zachování vzpomínek pro budoucnost - sasko-český hudebně-nástrojářský region celosvětově jedinečný 
v rozmanitosti a velikosti ve výrobě hudebních nástrojů" ve výši 1.922.940,47 Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu za podmínky, že projekt bude vybrán k realizaci

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu v případě, že projekt bude vybrán 
k realizaci, předložit smlouvy k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 12.12.2013

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

						Hlasování



20. Projekt: Krajské služby eGovernmentu, IOP výzva č. 19

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 215/09/13

- schvaluje vydání závazného příslibu k zajištění financování projektu „Krajské služby eGovernmentu", podporovaného z  IOP výzva č. 19, v celkové výši 30.000.000,-- Kč, z toho předpokládaná výše dotace je 85%, spoluúčast kraje je 15%. Neuzpůsobilé výdaje projektu do výše 5% celkové výše rozpočtu projektu. Předpokládané náklady na udržitelnost jsou stanoveny na do výše 30% nákladů realizační fáze.

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

						Hlasování

21. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Aš „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 216/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Aš „SMLOUVA 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Aš „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


22. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Bochov „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 217/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Bochov „SMLOUVA 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Bochov „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


23. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Horní Slavkov „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 218/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Horní Slavkov „SMLOUVA 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Horní Slavkov „SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


24. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Cheb „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 219/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Cheb „SMLOUVA 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Cheb „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


25. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Chodov „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 220/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Chodov „SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Chodov „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


26. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Jáchymov „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 221/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Jáchymov „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Jáchymov „SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


27. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Kraslice „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 222/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Kraslice „SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Kraslice „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


28. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Lázně Kynžvart 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 223/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Lázně Kynžvart „SMLOUVA 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Lázně Kynžvart „SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


29. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Mariánské Lázně 
„O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 224/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Mariánské Lázně „SMLOUVA 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Mariánské Lázně „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


30. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nová Role „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 225/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nová Role „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nová Role „SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


31. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 226/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov „SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Ostrov „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


32. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov „O spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 227/09/13

- schvaluje
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov „SMLOUVA o spolupráci
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Sokolov „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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

33. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítí Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 228/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítí Vodárny 
a kanalizace Karlovy Vary, a.s., „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítí Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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


34. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítě CHEVAK Cheb, a.s., „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 229/09/13

- schvaluje 
a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítě CHEVAK Cheb, a.s., „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítě CHEVAK Cheb, a.s., „SMLOUVA 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"

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

						Hlasování

35. Žádost Základní školy Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace, IČO 70933774, 
se sídlem 1. máje 58/1, Karlovy Vary, PSČ 360 06, o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 230/09/13

- schvaluje prominutí povinnosti zaplatit penále ve výši 27.674,-- Kč za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z této částky Základní škole Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace, IČO 70933774, se sídlem 1. máje 58/1, Karlovy Vary, PSČ 360 06

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

						Hlasování



36. Zpráva k realizaci projektu ,,Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 231/09/13

- schvaluje zprávu o projektu ,,Zavedení ekologické veřejné dopravy v Karlovarském kraji“

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

						Hlasování

37. Schválení odůvodnění veřejné zakázky „II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka“ 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 232/09/13

- schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky „II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka“ dle návrhu

Termín kontroly: 13.2.2014

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

						Hlasování

38. Smlouva o ručení na veřejnou zakázku „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 233/09/13

- bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o úvěru mezi Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na příkopě 33, 
č. p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, na „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“

- schvaluje uzavření smlouvy o ručení mezi Karlovarským krajem a Komerční bankou, a.s., 
se sídlem Praha 1, Na příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, k zajištění veškerých budoucích pohledávek s příslušenstvím vyplývajících ze smlouvy o úvěru na „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“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje jeho podpisem

Termín kontroly: 13.2.2014

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

						Hlasování

39. Aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 a provozní náklady projektů zařazených v Akčním plánu 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.

						Hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.

						Hlasování

41. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2013 - Dodatek č. 1 
k prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 234/09/13

- schvaluje Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad č. 2, na základě kterého dochází k navýšení dotace z původních 5.456.000,-- Kč 
na 24.512.000,-- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad

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

						Hlasování

42. Poskytnutí příspěvku obcím na opravu Cyklostezky Ohře

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 235/09/13

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje městu Loket 
ve výši 90.000,-- Kč  a obci Královské Poříčí ve výši 150.000,-- Kč s připomínkou uvedenou v zápise

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

						Hlasování

43. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení lyžařských běžeckých tras 
v Karlovarském kraji v roce 2013 - 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 236/09/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na nové značení lyžařských běžeckých tras 
v Karlovarském kraji v roce 2013 ve výši 400.000,-- Kč

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

						Hlasování
44. Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 237/09/13

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Nové Hamry 
ve výši 30.000,-- Kč, město Březová ve výši 25.000,-- Kč, město Horní Blatná ve výši 30.000,-- Kč, město Boží Dar ve výši 200.000,-- Kč, město Mariánské Lázně ve výši 145.000,-- Kč, město Abertamy ve výši 110.000,-- Kč, Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary ve výši 100.000,-- Kč, Biatlon klub Jáchymov ve výši 45.000,-- Kč, město Jáchymov ve výši 100.000,-- Kč a obec Pernink ve výši 40.000,-- Kč

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

						Hlasování

45. 2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 238/09/13

- bere na vědomí 2. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2013, 
v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje, dle návrhu

- ukládá odboru regionálního rozvoje zajistit veškeré další úkony stanovené prováděcím předpisem, a to:
1) ukládání 2. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2013 u pořizovatele
2) zveřejnění 2. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2013 způsobem umožňujícím dálkový přístup
3) zaslání 2. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Karlovarského kraje 2013 v elektronické podobě Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR do 6-ti měsíců od jejich aktualizace

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

						Hlasování

46. Příprava Regionální inovační strategie Karlovarského kraje pro inteligentní specializaci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 239/09/13

- bere na vědomí 
	Aktuální informace o přípravě nových operačních programů pro Českou republiku na období 2014 – 2020 zaměřených na podporu výzkumu, inovací a podnikání

Informace o přípravě Národní inovační strategie České republiky a Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3) pro inteligentní specializaci (S3)
Informace o krajském S3 manažerovi – osobě odpovědné za zajištění přípravy Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3) pro inteligentní specializaci (S3)

- souhlasí 
	Zahájením přípravy Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3) pro inteligentní specializaci (S3)

Přípravou a ustavením krajské S3 platformy pro účely přípravy a realizace Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3) pro inteligentní specializaci (S3)
Přípravou regionální přílohy za Karlovarský kraj do národní S3 strategie resp. Národní inovační strategie České republiky

Termín kontroly: 12.12.2013

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

						Hlasování

47. Program obnovy venkova - změny v realizovaných akcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 240/09/13

- schvaluje 
-	změnu názvu akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Mnichov v rámci Programu obnovy venkova 
-	změnu charakteru části příspěvku, který byl poskytnut obci Otročín v rámci Programu obnovy venkova 
-	změnu charakteru příspěvku, který byl poskytnut obci Pernink v rámci Programu obnovy venkova 
-	změnu názvu a parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Tři Sekery v rámci Programu obnovy venkova 
-	změnu charakteru části příspěvku, který byl poskytnut obci Krásný Les v rámci Programu obnovy venkova a změnu parametrů akce, na kterou byl příspěvek poskytnut

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

						Hlasování

48. Projekt „REGIONÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ CENTRUM  IZS“ - vyřazení projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 241/09/13

- schvaluje vyřazení projektu „Regionální multifunkční centrum IZS“ z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013

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

						Hlasování

49. Projekt „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“ - ukončení realizace projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 242/09/13

- souhlasí s ukončením realizace projektu „Vědeckotechnický park Karlovarského kraje“

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného odstoupením od projektu v souladu se zněním čl. V. Podmínek poskytnutí dotace pro projekt č. 5.1 PP04/011

Termín kontroly: 12.12.2013

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

50. Projekt Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně - právní ochrany na Krajském úřadu Karlovarského kraje"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 243/09/13

- schvaluje projektový záměr projektu Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně - právní ochrany na Krajském úřadu Karlovarského kraje"

- schvaluje realizaci projektu Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně - právní ochrany 
na Krajském úřadu Karlovarského kraje", finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu

- jmenuje vedoucím projektu Karlovarského kraje „Podpora standardizace sociálně - právní ochrany 
na Krajském úřadu Karlovarského kraje" ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, Ing. Uhříčka

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

						Hlasování

51. Projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení - transformace Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 244/09/13

- schvaluje projektový záměr projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti

- schvaluje realizaci projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace“, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti

- schvaluje, že žadatelem o dotaci pro projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti bude Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace

- schvaluje podání žádosti o dotaci pro projekt „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti

- schvaluje zařazení projektového záměru projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, „Podpora sociální služby chráněné bydlení – transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA" v Hazlově, příspěvková organizace“, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 - Sociální integrace a rovné příležitosti do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

						Hlasování

52. Investiční individuální projekt Karlovarského kraje pro čerpání investičních prostředků z IOP „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace - 3. etapa“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 245/09/13

- schvaluje podání žádosti o dotaci do 7. kontinuální výzvy Integrovaného operačního programu 
na projekt „Investiční podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace - 3. etapa"

- schvaluje zajištění předfinancování projektu „Investiční podpora procesu transformace Domova 
pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace – 3. etapa“ ve výši 10.000.000,-- Kč

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

						Hlasování

53. Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 246/09/13

- schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2013 v celkové výši 94.000,-- Kč dle návrhu II

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

						Hlasování

54. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace 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 247/09/13

- schvaluje závazek Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na dofinancování realizace 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 ve výši 3.691.308,-- Kč 
a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na spolufinancování realizace projektu 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

55. Smlouva o příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří a zasklení lodžií 
v Domově pro seniory "SKALKA" v Chebu, 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 248/09/13

- schvaluje závazek Karlovarského kraje poskytnout příspěvek z rozpočtu kraje na dofinancování realizace projektu „Zateplení střešního a obvodového pláště budovy, výměna oken, vstupních dveří 
a zasklení lodžií v Domově pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla ve výši 15.692.226,-- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku 
na spolufinancování realizace projektu mezi Karlovarským krajem a Domovem pro seniory "SKALKA" 
v Chebu, příspěvková organizace

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

						Hlasování

56. Pravidla pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 249/09/13

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2014

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

						Hlasování

57. Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny v roce 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 250/09/13

- schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny v roce 2014 pro příspěvky poskytnuté dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

						Hlasování

58. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 251/09/13

- schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01 o částku 32.000.000,-- Kč 
s připomínkou uvedenou v zápise

- schvaluje peněžitý vklad ve výši 32.000.000,-- Kč Karlovarského kraje do obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, za podmínky, že generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s., předloží Radě Karlovarského kraje ve funkci valné hromady Karlovarské krajské nemocnice a.s., soubor opatření 
pro eliminaci ztráty za rok 2013, a to s následujícími termíny vždy k 15. dni v daném měsíci

- ukládá Bc. Miloslavovi Čermákovi, náměstkovi hejtmana pro oblast zdravotnictví, zajistit naplnění usnesení zastupitelstva kraje po schválení zvýšení základního kapitálu valnou hromadou akciové společnosti

- ukládá valné hromadě Karlovarské krajské nemocnice a.s., aby uložila představenstvu nemocnice použít peněžitý vklad Karlovarského kraje určený na zvýšení základního kapitálu Karlovarské krajské nemocnice a.s., výhradně na úhradu závazků nemocnice z obchodního styku, a to v pořadí od závazků s nejdelší dobou splatnosti

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana

						Hlasování

59. Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 252/09/13

- 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, schválit dodatek č. 8 
ke zřizovací listině Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

						Hlasování



60. Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 253/09/13

- 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, schválit dodatek č. 9 
ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

						Hlasování

61. Petice za zachování střední školy v Aši

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 254/09/13

- souhlasí s odpovědí na Petici za zachování střední školy v Aši dle návrhu s připomínkou uvedenou 
v zápise

- pověřuje JUDr. Václava Sloupa, náměstka hejtmana, podpisem odpovědi na petici

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit odpověď na petici k podpisu JUDr. Václavu Sloupovi, náměstku hejtmana

Termín kontroly: 12.12.2013

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

						Hlasování

62. Informace o dotacích ve školství od 1.1.2013 do 31.7.2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 255/09/13

- 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 31. července 2013

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

						Hlasování

63. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013 - stav 
k 31. červenci 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 256/09/13

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013 - stav k 31. červenci 2013

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

						Hlasování

64. Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 257/09/13

- schvaluje s účinností od 1. října 2013 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb spočívající ve změně adresy jejího sídla z Hradební 2, 
350 02 Cheb, na Hradební 58/10, 350 02 Cheb

- schvaluje s účinností od 1. října 2013 změnu zřizovací listiny Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, a to formou zrušení stávající Přílohy č. 1 a jejím nahrazením Přílohou č. 1 ze dne 12. září 2013

- schvaluje s účinností od 1. října 2013 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, a to formou zrušení stávající Přílohy č. 1 a jejím nahrazením Přílohou č. 1 ze dne 12. září 2013

- schvaluje s účinností od 1. října 2013 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se jí předává k hospodaření, a to formou zrušení stávající Přílohy č. 1 a jejím nahrazením Přílohou 
č. 1 ze dne 12. září 2013

- vydává v souladu se schválenými změnami dodatky ke zřizovacím listinám uvedených příspěvkových organizací dle příloh

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

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

Termín kontroly: 12.12.2013

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

						Hlasování

65. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 
na předfinancování realizace projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 258/09/13

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 
1.184.600,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium Cheb na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 2.747.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy 
dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 3.274.400,-- Kč včetně uzavření smlouvy 
dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 2.200.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 2.047.300,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 
2.880.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední lesnická škola Žlutice na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 1.887.600,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 2.568.600,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Ostrov na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 1.992.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvkové organizaci, na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 593.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" ve výši 
1.054.400,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary 
na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji" ve výši 1.711.100,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 12.12.2013

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

						Hlasování

66. Výsledek hodnocení projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 259/09/13

- bere na vědomí výsledky hodnocení projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" se schválenými celkovými náklady ve výši 
53.089.709,94 Kč

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu realizovat veškeré úkoly vedoucí 
k úspěšnému zahájení realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji"

Termín kontroly: 12.12.2013

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

						Hlasování

67. Projekt „Poznáváme naše sousedy" příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 260/09/13

- schvaluje jako nositele projektu „Poznáváme naše sousedy" v rámci příslušné výzvy Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko příspěvkovou organizaci Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

- schvaluje celkové náklady příspěvkové organizace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary jako nositele projektu „Poznáváme naše sousedy" v maximální výši 111.241,-- Kč včetně DPH uvedené v žádosti o dotaci z Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Poznáváme naše sousedy" 
po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. maximálně 111.241,-- Kč včetně DPH

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Obchodní akademie a vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary na předfinancování realizační fáze projektu „Poznáváme naše sousedy“ ve výši 111.241 Kč,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Mgr. Pavel Bartoš, ředitel příspěvkové organizace

						Hlasování

68. Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.


69. Projekt „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria" - oznámení 
o ukončení projektu v přípravné fázi a o vynaložených finančních prostředcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 261/09/13

- schvaluje informaci o ukončení projektu „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria", který měl být podán do Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, do Prioritní osy 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblasti podpory - 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

- schvaluje informaci o vynaložených finančních prostředcích v přípravné fázi projektu „Environmentálně vzdělávací centrum Národního geoparku Egeria"

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

						Hlasování

70. Projekt „Obnova a zpřístupnění Národní kulturní památky Historický důl Jeroným v Čisté"
- zařazení projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013
- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014
- finanční krytí projektu
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 262/09/13

- schvaluje zařazení nového projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 
2007 - 2013 - č. 1C „Obnova a zpřístupnění Národní kulturní památky historický důl Jeroným v Čisté" (dále jen projekt)

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt do příslušné výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014

- schvaluje závazný příslib financování na realizaci projektu, předpokládanou výší uznatelných nákladů ve výši 30.000.000,-- Kč, předfinancování projektu a to ve výši 30.000.000,-- Kč, to je 100 % celkových uznatelných nákladů a spolufinancování ve výši 20 % celkových uznatelných nákladů, to je 
6.000.000,-- Kč

- schvaluje skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu bylo pověřeno Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

- schvaluje poskytnutí příspěvku Muzeu Sokolov, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze projektu ve výši 300.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy

- ukládá Ing. Michaelovi Rundovi, řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje, připravit žádost o dotaci do příslušné výzvy Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014

Termín kontroly: 13.2.2014

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

						Hlasování

71. Kulturní fórum Střed Evropy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.

						Hlasování

72. Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Domu kultury Ostrov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 263/09/13

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit – odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

- schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Dům kultury Ostrov, 
na projekt „45. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana“ ve výši 122.000,-- Kč

Termín kontroly: 12.12.2013

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

						Hlasování

73. Schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje obecně prospěšné společnosti Lázním Kyselka, o. p. s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 264/09/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 500.000,-- Kč obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka o.p.s., na vyklizovací a zabezpečovací práce jednotlivých objektů bývalého lázeňského komplexu v Kyselce, a to včetně návrhu smlouvy

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit hejtmanovi smlouvu 
k podpisu a zajistit veškeré závazky vyplývající z plnění uzavřené smlouvy

Termín kontroly: 12.12.2013

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

						Hlasování

74. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 129 a p.p.č. 135 v k.ú. Lesina 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 265/09/13

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 129, která byla oddělena geometrickým plánem č. 72-320/2011 
z původního pozemku p.p.č. 129 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 129/12 
o výměře 1534 m2 a části pozemku p.p.č. 135, která byla oddělena stejným geometrickým plánem 
z původního pozemku p.p.č. 135 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 135/6 o výměře 93 m2, vše v k.ú. Lesina a obci Třebeň formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající 
na straně jedné) a společností Trelleborg Material & Mixing Lesina, s.r.o., se sídlem Skalná, Lesina 9, PSČ 351 34 Cheb, IČO 62585207, zastoupenou panem Norbertem Niemandem, jednatelem společnosti 
a panem Erikem Sverkerem Lindbergem, jednatelem společnosti (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 90,-- Kč/m2, t.j. celkem 146.430,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Trelleborg Material & Mixing Lesina, s.r.o.

- 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: 13.2.2014

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


75. Prodej nemovitostí 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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 266/09/13

- schvaluje prodej objektu bez čp/če na st.p.č. 59 a pozemek st.p.č. 59 vše v k.ú. Dřenice u Chebu formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako prodávající na straně jedné) a paní Mgr. Danielou Vlčkovou, bytem Londýnská 11, 120 00 Praha 2 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 88.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 89.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Mgr. Daniely Vlčkové

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 






76. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemku p.p.č. 702/1 v k.ú. Krásno 
nad Teplou

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 267/09/13

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 702/1 o výměře 45 365 m2 v k.ú. Krásno nad Teplou formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Muzeem Sokolov, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, se sídlem Zámecká 1, 356 01 Sokolov, IČO 72053801 (jako prodávající na straně jedné) a panem Ing. Vítězslavem Nádeníčkem, bytem Lesní 532, 357 47 Krásno (jako kupující na straně druhé) za cenu 453.650,-- Kč + 2.880,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 457.530,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Ing. Vítězslava Nádeníčka

- ukládá řediteli Muzea Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Michael Rund, ředitel Muzea Sokolov, příspěvková organizace


77. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budova č.p. 1543 na st.p.č. 1684 
vč. souvisejících pozemků, vše v k.ú. Aš

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 268/09/13

- schvaluje prodej níže uvedených nemovitostí:

-	budovy č.p. 1543 na st.p.č. 1684 vč.  pozemku  st.p.č. 1684 o výměře 931 m2
-	pozemku p.p.č. 2306/1 o výměře 3542 m2
-	pozemku p.p.č. 2306/6 o výměře 701 m2
-	pozemku p.p.č. 2306/7 o výměře 211 m2

vše v k.ú. a obci Aš, okres Cheb, se všemi součástmi, venkovními úpravami a příslušenstvím tak, jak stojí a leží, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou v Aši, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné) a společností MUŠKETÝR s.r.o., 
se sídlem Gogolova 1576/19, 352  01 Aš, IČO 26375966 (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní cenu 1.500.000,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 1.501.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti MUŠKETÝR s.r.o.

- ukládá řediteli Gymnázia a střední odborné školy v Aši, 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 


78. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 3189/1 v k.ú. Bečov nad Teplou

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 269/09/13

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemku p.p.č. 3189/1, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 616-41/2013 z původního pozemku p.p.č. 3189/1 a označeny jako jeho díl "a" o výměře 218 m2 a díl "b" o výměře 42 m2 v k.ú. a obci Bečov nad Teplou formou darovací smlouvy mezi městem Bečov 
nad Teplou, se sídlem nám. 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou, IČO 00254410, zastoupeným paní Oľgou Halákovou, starostkou města (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 města Bečov nad Teplou do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: leden 2014

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


79. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 429/4 
a p.č. 592/6 v k.ú. Královské Poříčí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 270/09/13

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 429/4 o výměře 218 m2 a pozemku p.č. 592/6 o výměře 91 m2 v k.ú. a obci Královské Poříčí formou darovací smlouvy mezi obcí Královské Poříčí, se sídlem Lázeňská 114, Královské Poříčí, PSČ 357 41, IČO 00259420, zastoupenou panem Michalem Skýbou, 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 Královské Poříčí 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: 13.2.2014

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


80. Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 482/26, 482/27, 482/29, 482/32 a 482/35 v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku obce Pomezí nad Ohří do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemků p.p.č. 482/1, 482/43, 500/7, 500/5, 567/3, 567/4, 500/4, 500/8, 500/12, 500/13, 482/9, 482/11, 482/12, 482/13, 482/24, 482/38 a část pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Pomezí nad Ohří z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Pomezí nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 271/09/13

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 482/26 o výměře 12 m2, 482/27 o výměře 433 m2, 482/29 
o výměře 97 m2, 482/32 o výměře 108 m2 a 482/35 o výměře 133 m2, vše v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou darovací smlouvy mezi obcí Pomezí nad Ohří, se sídlem Pomezí nad Ohří č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730, zastoupenou panem Radkem Tlačilem, 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 Pomezí nad Ohří do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 482/1 o výměře 11049 m2, 482/43 o výměře 6 m2, 500/7 
o výměře 63 m2, 500/5 o výměře 91 m2, 567/3 o výměře 9 m2, 567/4 o výměře 3 m2, 500/4 o výměře 
131 m2, 500/8 o výměře 83 m2, 500/12 o výměře 228 m2, 500/13 o výměře 317 m2, 482/9 o výměře 
52 m2, 482/11 o výměře 238 m2, 482/12 o výměře 223 m2, 482/13 o výměře 122 m2, 482/24 o výměře 
16 m2, 482/38 o výměře 42 m2 a části pozemku, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 249-131/2012 z původního pozemku p.p.č. 500/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 500/19 o výměře 981 m2, vše v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné) a obcí Pomezí nad Ohří, se sídlem Pomezí nad Ohří č.p. 18, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572730, zastoupenou panem Radkem Tlačilem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku obce Pomezí nad Ohří

- 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: 13.2.2014

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


81. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Loučky u Lokte a v k.ú. Nové Sedlo u Lokte z majetku Ředitelství silnic a dálnic České republiky do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemků v k.ú. Loučky u Lokte a v k.ú. Nové Sedlo u Lokte z majetku Karlovarského kraje 
do majetku Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 272/09/13

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 449/9 o výměře 2364 m2, 449/12 o výměře 77 m2, 449/18 
o výměře 448 m2, 449/23 o výměře 546 m2, 449/24 o výměře 580 m2, 449/27 o výměře 2543 m2, 852/43 
o výměře 265 m2, 852/46 o výměře 78 m2, 852/48 o výměře 45 m2, 852/49 o výměře 17 m2, 852/102 
o výměře 67 m2, 852/103 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo, pozemků 
p.č. 1357/11 o výměře 5666 m2, 1357/13 o výměře 583 m2, 1357/26 o výměře 27 m2, 1357/27 o výměře 
69 m2, 1357/28 o výměře 939 m2, 1360/4 o výměře 924 m2, 1360/5 o výměře 1977 m2, 1360/8 o výměře 447 m2, 1360/9 o výměře 27 m2, 1360/11 o výměře 395 m2, 1360/15 o výměře 42 m2, 1373/4 o výměře 160 m2, 1373/5 o výměře 750 m2, 1373/6 o výměře 31 m2, 1373/7 o výměře 786 m2, části pozemku 
p.č. 1407/12, která byla oddělena geometrickým plánem č. 637-259/2011 z původního pozemku 
p.č. 1407/12 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1407/24 o výměře 13 m2, části pozemku p.č. 1407/14, která byla oddělena geometrickým plánem č. 637-259/2011 z původního pozemku p.č. 1407/14 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1407/25 o výměře 54 m2 a části pozemku p.č. 1407/18, která byla oddělena geometrickým plánem č. 637-259/2011 z původního pozemku p.č. 1407/18 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1407/26 o výměře 31 m2, vše 
v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo formou darovací smlouvy mezi Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČO 65993390 (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 České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 449/3 o výměře 10518 m2, 449/13 o výměře 518 m2, vše 
v k.ú. Loučky u Lokte a obci Nové Sedlo, pozemků p.č. 1357/14 o výměře 637 m2, 1357/15 o výměře 
21 m2, 1360/6 o výměře 9 m2, 1360/12 o výměře 17 m2, 1360/13 o výměře 40 m2, 1407/8 o výměře 
117 m2, 1407/17 o výměře 9 m2, 1407/20 o výměře 83 m2, 1407/21 o výměře 36 m2 a  části pozemku 
p.č. 1360/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 648-13/2013 z původního pozemku p.č. 1360/1 
a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 1360/16 o výměře 25 m2, vše v k.ú. Nové Sedlo 
u Lokte a obci Nové Sedlo formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) 
a Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 
PSČ 145 05, IČO 65993390 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR

- 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: 13.2.2014

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


82. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 78/30, p.č. 3555, částí pozemků p.č. 3633/2, p.č. 3633/4, 
p.č. 4024/7, p.č. 3591 v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje 
a bezúplatný převod části pozemku p.č. 434, budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3258/11, pozemku p.č. 3258/11, částí pozemků p.č. 3255, p.č. 3256, p.č. 3258/1, p.č. 3263/1, p.č. 3263/2, části pozemku p.č. 3256/1 v k.ú. Sokolov, z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 273/09/13

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 434, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 3140-72/2013 z původního pozemku p.č. 434 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.č. 434/4 o výměře 1404 m2 v k.ú. Sokolov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem Žákovská 716, 356 01 Sokolov IČO 75059151 (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- schvaluje bezúplatný převod budovy bez čp/če na pozemku p.č. 3258/11, 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 mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, 
IČO 00259586, (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje, do majetku města Sokolov

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 3562/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 3136-72/2013 z původního pozemku p.č. 3562/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 
p.č. 3562/8 o výměře 1736 m2 v k.ú. Sokolov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Sokolov a Krajským vzdělávacím centrem, příspěvkovou organizací, se sídlem Husitská 2053, 356 01 Sokolov, IČO 49767194 (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586, (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 78/30 o výměře 23 m2 v k.ú. Sokolov formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako dárce na straně jedné) a  Karlovarským krajem, zastoupeným Integrovanou střední školou technickou 
a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou organizací, se sídlem Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, 
IČO 49766929 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3555 o výměře 344 m2, části pozemku p.č. 3633/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3136-72/2013 z původního pozemku p.č. 3633/2 a označena jako díl „d“ o výměře 844 m2, části pozemku p.č. 3633/4, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 3136-72/2013 z původního pozemku p.č. 3633/4 a označena jako díl „c“ o výměře 2974 m2, části pozemku p.č. 4024/7, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3136-72/2013 z původního pozemku p.č. 4024/7 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 4024/128 o výměře 5293 m2, části pozemku p.č. 3591, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3136-72/2013 z původního pozemku p.č. 3591 a označena stejným parcelním číslem jako pozemek p.č. 3591 o výměře 2071 m2, vše 
v k.ú. Sokolov formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Sokolov a Krajským vzdělávacím centrem, příspěvkovou organizací, se sídlem Husitská 2053, 356 01 Sokolov, IČO 49767194 (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví města Sokolov do vlastnictví Karlovarského kraje

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

- ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

- ukládá řediteli Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

- zrušuje usnesení č. ZK 10/02/13 ze dne 14.02.2013 a č. ZK 57/03/13 ze dne 25.03.2013

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

						Hlasování

83. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 3076/13, 3018/6, 3018/1, 3012 v k.ú. Toužim, p.p.č. 2042/1 v k.ú. Třebouň a p.p.č. 1611 v k.ú. Prachomety z majetku města Toužim do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 3076/5, 3098/1, 3111/1, 3018/5 v k.ú. Toužim, 
p.p.č. 2057/8 v k.ú. Třebouň a p.p.č. 1565/5, 1591/1 v k.ú. Prachomety z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 274/09/13

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 3076/13, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 935-110/2012 z původního pozemku p.p.č. 3076/13 a označena jako jeho díl "e" o výměře 13 m2, části pozemku p.p.č. 3018/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 938-107/2012 z původního pozemku p.p.č. 3018/6 a označena jako jeho díl "a" o výměře 41 m2, části pozemku p.p.č. 3018/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 937-106/2012 z původního pozemku p.p.č. 3018/1 a označena jako jeho díl "a" o výměře 64 m2 a části pozemku p.p.č. 3212, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 937-106/2012 z původního pozemku p.p.č. 3212 a označena jako jeho díl "f" o výměře 6 m2, vše v k.ú. a obci Toužim, části pozemku p.p.č. 2042/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 144-109/2012 
z původního pozemku p.p.č. 2042/1 a označena jako jeho díl "f+g+h+i" o výměře 8 m2 v k.ú. Třebouň 
a obci Toužim a části pozemku p.p.č. 1611, která byla oddělena geometrickým plánem č. 123-5/2013 
z původního pozemku p.p.č. 1611 a označena jako jeho díl "a" o výměře 2 m2 v k.ú. Prachomety a obci Toužim formou darovací smlouvy mezi městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, IČO 00255076, zastoupeným panem Alexandrem Žákem, starostou města (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 města Toužim do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 3076/5, které byly odděleny geometrickými plány 
č. 935-110/2012 a č. 936-105/2012 z původního pozemku p.p.č. 3076/5 a označeny jako jeho díly "c" 
o výměře 24 m2, "a" o výměře 16 m2 a "a" o výměře 36 m2, část p.p.č. 3098/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 938-107/2012 z původního pozemku p.p.č. 3098/1 a označena jako jeho díl "c" 
o výměře 74 m2, části pozemku p.p.č. 3111/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 938-107/2012 z původního pozemku p.p.č. 3111/1 a označeny jako jeho díly "b" o výměře 44 m2 a "f" o výměře 1 m2, část pozemku p.p.č. 3018/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 937-106/2012 z původního pozemku p.p.č. 3018/5 a označena jako jeho díl "b" o výměře 9 m2, vše v k.ú. a obci Toužim, části pozemku p.p.č. 2057/8, které byly odděleny geometrickým plánem č. 144-109/2012 z původního pozemku p.p.č. 2057/8 a označeny jako jeho díly "b+c+e" o výměře 205 m2 a "l" o výměře 3 m2 v k.ú. Třebouň 
a obci Toužim, části pozemku p.p.č. 1591/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 123-5/2013 
z původního pozemku p.p.č. 1591/1 a označeny jako jeho díl "b" o výměře 56 m2 a novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1612 o výměře 103 m2 a část pozemku p.p.č. 1565/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 123-5/2013 z původního pozemku p.p.č. 1565/5 a označena jako jeho díl "d" 
o výměře 100 m2, vše v k.ú. Prachomety a obci Toužim formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Toužim, se sídlem Toužim, Sídliště 428, PSČ 364 20, 
IČO 00255076, zastoupeným panem Alexandrem Žákem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Toužim

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


84. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1175/3 
a pozemky p.p.č. 1175/12, 1175/14, 1175/16, 1175/18 a 1175/19 v k.ú. Mariánské Lázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 275/09/13

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1175/3, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1811-28/2013 z původního pozemku p.p.č. 1175/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1175/55 o výměře 477 m2 a pozemků p.p.č. 1175/12 o výměře 157 m2,  p.p.č. 1175/14 o výměře 
2 m2, p.p.č. 1175/16 o výměře 3 m2, p.p.č. 1175/18 o výměře 3 m2 a p.p.č. 1175/19 o výměře 62 m2, vše 
v k.ú. a obci Mariánské Lázně formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, PSČ 353 01 Mariánské Lázně, IČO 00254061, zastoupeným panem Zdeňkem Králem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Mariánské Lázně

- 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: 13.2.2014

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


85. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 1560/1 
a pozemek p.p.č. 1588/1 v k.ú. Prohoř a pozemek p.p.č. 208/2 v k.ú. Mostec

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 276/09/13

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 1560/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 83-13/2013 z původního pozemku p.p.č. 1560/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1560/3 o výměře 1360 m2, pozemku p.p.č. 1588/1 o výměře 8457 m2 v k.ú. Prohoř a obci Štědrá 
a pozemku p.p.č. 208/2 o výměře 68 m2 v k.ú. Mostec a obci Štědrá formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Štědrá, se sídlem Štědrá č.p. 43, PSČ 364 51, IČO 00255041, zastoupenou panem Františkem Pánkem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Štědrá

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

Termín kontroly: leden 2014

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


86. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby silnice č. III/00634 včetně části pozemků p.p.č. 659/2, 659/37, 673/2 v k.ú. Odrava, pozemků p.p.č. 647/1, 653/1, 653/2 
v k.ú. Odrava a pozemků p.p.č. 303/1, 303/2 v k.ú. Mostov 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 277/09/13

- schvaluje bezúplatný převod části stavby silnice č. III/00634 včetně části pozemků p.p.č. 659/2, 
p.p.č. 659/37 a p.p.č. 673/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 166-62/2013 z původních pozemků p.p.č. 659/2, p.p.č. 359/37 a p.p.č. 673/2 a označeny jako pozemky p.p.č. 659/2 díl "b" o výměře 606 m2, p.p.č. 659/37 díl "c" o výměře 34 m2, p.p.č. 673/2 díl "a"o výměře 86 m2 a pozemky p.p.č. 647/1 o výměře 1787 m2, p.p.č. 653/1 o výměře 3992 m2 a p.p.č. 653/2 o výměře 299 m2 vše v k.ú. a obci Odrava a pozemky p.p.č. 303/1 o výměře 6832 m2 a p.p.č. 303/2 o výměře 389 m2 v k.ú. Mostov a obci Odrava formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Odrava, se sídlem Odrava 22, Cheb, PSČ 350 02, IČO 00572802, zastoupenou paní Alžbětou Derahovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti včetně stavby silnice č. III/00634, součástí a příslušenství silnice z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Odrava

- 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: 13.2.2014

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


87. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 555/2, 
p.p.č. 555/3, p.p.č. 555/4, p.p.č. 555/5, p.p.č. 562/4, p.p.č. 562/5 a p.p.č. 562/6 v k.ú. Klášter Teplá 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 278/09/13

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 555/2 o výměře 31 m2, p.p.č. 555/3 o výměře 14 m2, 
p.p.č. 555/4 o výměře 27 m2, p.p.č. 555/5 o výměře 13 m2, p.p.č. 562/4 o výměře 16 m2, p.p.č. 562/5 
o výměře 5 m2 a p.p.č. 562/6 o výměře 2 m2 v k.ú. Klášter Teplá 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 z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku města Teplá

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

Termín kontroly: leden 2014

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


88. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 720/1, 
p.p.č. 720/5 a část pozemku p.p.č. 729/1 v k.ú. Stebnice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 279/09/13

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 720/1 o výměře 5274 m2, p.p.č. 720/5 o výměře 3807 m2 
a části pozemku p.p.č. 729/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 219-4/2013 z původního pozemku p.p.č. 729/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 729/4 o výměře 643 m2, vše v k.ú. Stebnice a obci Lipová formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Lipová, se sídlem Lipová č. 130, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00254045, zastoupenou panem Petrem Klírem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Lipová

- 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

89. Bezúplatný převod pozemků p.č. 370/15, 370/16, 374/6, 374/7, 374/8, 374/9, 374/10, 374/11, 374/12, 4112/7, 4112/13, 4112/14, 4112/15 v k.ú. Sokolov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 370/12, 370/18 a 375/7 v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 280/09/13

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 370/15 o výměře 227 m2, 370/16 o výměře 3 m2, 
374/6 o výměře 150 m2, 374/7 o výměře 29 m2, 374/8 o výměře 9 m2, 374/9 o výměře 14 m2, 374/10 
o výměře 14 m2, 374/11 o výměře 4 m2, 374/12 o výměře 3 m2, 4112/7 o výměře 11 m2, 4112/13 
o výměře 20 m2, 4112/14 o výměře 31 m2 a 4112/15 o výměře 45 m2, vše v k.ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací  (jako dárce na straně jedné) a městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Sokolov

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 370/12 o výměře 72 m2, 370/18 o výměře 142 m2, a 375/7 
o výměře 65 m2, vše v k.ú. a obci Sokolov formou darovací smlouvy mezi městem Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, PSČ 356 01, IČO 00259586, zastoupeným Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města (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 města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

- 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: 13.2.2014

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


90. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1502/13, 1502/16, 1502/53, 1502/74, 1502/76, 1502/78 a 1502/88 
v k.ú. Louka u Mariánských Lázní z majetku Povodí Ohře, s.p., do majetku Karlovarského kraje 
a prodej pozemků p.p.č. 1502/12, 1502/14 a 1502/48 v k.ú. Louka u Mariánských Lázní z majetku Karlovarského kraje do majetku Povodí Ohře, s.p.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 281/09/13

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1502/13 o výměře 137 m2, 1502/16 o výměře 422 m2, 1502/53 o výměře 205 m2, 1502/74 o výměře 106 m2, 1502/76 o výměře 24 m2, 1502/78 o výměře 26 m2 
a 1502/88 o výměře 223 m2, vše v k.ú. Louka u Mariánských Lázní a obci Nová Ves formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, 
IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních 
Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako prodávající na straně jedné) 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 57.150,-- Kč + 
600,-- Kč znalecký posudek, t.j. celkem 57.750,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1502/12 o výměře 55 m2, 1502/14 o výměře 69 m2 a 1502/48 
o výměře 114 m2, vše v k.ú. Louka u Mariánských Lázní a obci Nová Ves formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 11.900,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik

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

Termín kontroly: 13.2.2014

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


91. Úplatné nabytí pozemků p.č. 3383/1, 3383/2, části pozemku p.č. 2350/1 v k.ú. Cheb 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, z majetku České republiky – Státního pozemkového úřadu, do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 282/09/13

- schvaluje úplatné nabytí následujících pozemků:
-  pozemek p.p.č. 3383/1 o výměře 4111 m2, 
-  pozemek p.p.č. 3383/2 o výměře 624 m2,
- část pozemku p.p.č. 2350/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 3866-176/2008 z původního pozemku p.p.č. 2350/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2350/6 o výměře 113 m2, vše v k.ú. Cheb,
- část pozemku p.p.č. 11/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 140-63/2008 z původního pozemku p.p.č. 11/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 264/1 o výměře 264 m2, 
- částí pozemku p.p.č. 11/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 140-63/2008 z původního pozemku p.p.č. 11/2 a označeny novým parcelním číslem jako pozemky p.p.č. 264/2 o výměře 100 m2, p.p.č. 264/3 o výměře 169 m2, p.p.č. 264/4 o výměře 148 m2,
- část pozemku p.p.č. 198/5, která byla oddělena geometrickým plánem č. 140-63/2008 z původního pozemku p.p.č. 198/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 264/7 o výměře 20 m2, vše v k.ú. Jindřichov u Tršnic,
formou kupní smlouvy mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774, jednající JUDr. Petr Šťovíček, ústřední ředitel (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06, IČO 70891168 zastoupeným PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem (jako kupující na straně druhé), 
za cenu ve výši 1.864.100,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového fondu, do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 





92. Úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 384/15 z majetku společnosti Dukat Casino s.r.o., 
do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 384/13 a částí pozemků p.p.č. 482/2, 384/10, 384/12 z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti Dukat Casino s.r.o. – k.ú. Pomezí nad Ohří 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 283/09/13

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 384/15, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 260-40/2013 z původního pozemku p.p.č. 384/15 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 384/26 o výměře 94 m2 v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou kupní smlouvy mezi společností Dukat Casino s.r.o., se sídlem Pomezí nad Ohří 53, PSČ 350 02 Cheb, IČO 26174286, zastoupenou panem Aloisem Slezáčkem, jednatelem (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 11.280,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti Dukat Casino s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 482/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 260-40/2013 z původního pozemku p.p.č. 482/2 a označena jako jeho díl „e“ o výměře 195 m2, části pozemku 
p.p.č. 384/10, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 384/10 
a označena jako jeho díl „c“ o výměře 35 m2, části pozemku p.p.č. 384/12, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 384/12 a označena jako jeho díl „d“ o výměře 24 m2 
a pozemku p.p.č. 384/13 o výměře 29 m2, vše v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou kupní smlouvy 
mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností Dukat Casino s.r.o., se sídlem Pomezí nad Ohří 53, PSČ 350 02 Cheb, IČO 26174286, zastoupenou panem Aloisem Slezáčkem, jednatelem (jako kupující na straně druhé), za kupní cenu 33.960,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti Dukat Casino s.r.o.

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

Termín kontroly: leden 2014

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


93. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků st. p.č. 151 
a  p.p.č. 13/1 v k.ú. Božičany

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 284/09/13

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku st.p.č. 151, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 338-130/2012 z původního pozemku st.p.č. 151 a označena jako jeho díl "b" o výměře 3 m2 a části pozemku p.p.č. 13/1, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku p.p.č. 13/1 a označena jako jeho díl "a" o výměře 56 m2 v k.ú. a obci Božičany formou kupní smlouvy mezi panem Václavem Terčem a paní Marií Terčovou, oba bytem Božičany 122, PSČ 362 26 Božičany (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 7.120,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti ze společného jmění manželů Terčových do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: leden 2014

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


94. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 299/2 
v k.ú. Nové Kounice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 285/09/13

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 299/2 o výměře 107 m2 v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov formou kupní smlouvy mezi paní Janou Valdmanovou, bytem Nové Kounice 41, PSČ 364 71 Bochov (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 56,82 Kč/m2, t.j. celkem 6.080,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví paní Jany Valdmanové 
do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: leden 2014

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


95. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 412/7 
v k.ú. Český Chloumek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 286/09/13

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 412/7 o výměře 1067 m2 v k.ú. Český Chloumek a obci Útvina formou kupní smlouvy mezi panem Milošem Maxmiliánem, bytem Smetanova 486/9, PSČ 252 19 Rudná, paní Alenou Poláčkovou, bytem nám. Čs. armády 84, PSČ 411 55 Terezín, zastoupenou opatrovníkem PhDr. Blankou Ohlídkovou, CSc., a paní Jaroslavou Poláčkovou, bytem Údolní 413/27, PSČ 147 00 Praha-Braník (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 49.460,-- Kč a nájemné ve výši 12.804,-- Kč, tj. celkem 62.264,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z podílového vlastnictví pana Miloše Maxmiliána (1/6), paní Aleny Poláčkové (4/6) a paní Jaroslavy Poláčkové (1/6) 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: březen 2014

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


96. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 482/34 
v k.ú. Pomezí nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 287/09/13

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 482/34 o výměře 55 m2 v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří formou kupní smlouvy mezi společností European Data Project s.r.o., se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, 
IČO 61063517, zastoupenou panem Aloisem Slezáčkem, jednatelem (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 116,-- Kč/m2, t.j. celkem 6.380,-- Kč, 
a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti European Data Project s.r.o., 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


97. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1099/4 
a p.p.č. 1099/5 v k.ú. Hory u Oloví

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 288/09/13

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 1099/4 o výměře 262 m2 a p.p.č. 1099/5 o výměře 16 m2 
v k.ú. Hory u Oloví a obci Oloví formou kupní smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jaroslavem Šebestou, ekonomickým a správním ředitelem (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za kupní cenu 19.460,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 13.2.2014

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





98. Schválení darovací smlouvy - Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/6 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Hory u Jenišova – Ředitelství silnic 
a dálnic České republiky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 289/09/13

- schvaluje darovací smlouvu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, IČO 65993390, zastoupeným Ing. Radkem Hanačíkem, ředitelem úseku kancelář generálního ředitele ŘSD ČR (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), dle návrhu

- 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


99. Schválení darovací smlouvy - Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část stavby silnice I/21 včetně součástí a příslušenství, mostů a pozemků v k.ú. Tři Sekery 
u Kynžvartu, k.ú. Velká Hleďsebe a k.ú. Drmoul – Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 290/09/13

- schvaluje darovací smlouvu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, IČO 65993390, zastoupeným Ing. Radkem Hanačíkem, ředitelem úseku kancelář generálního ředitele ŘSD ČR (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), dle návrhu

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


100. Směna pozemků p.p.č. 3398/2, 3399/2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a p.p.č. 842/3 
v k.ú. Heřmanov v Krušných horách ve vlastnictví Karlovarského kraje s pozemky p.p.č. 2340/3 
v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách, p.p.č. 563/3, 563/4 v k.ú. Heřmanov v Krušných horách 
a p.p.č. 577/2, 577/4, 577/6 a 577/7 v k.ú. Leopoldovy Hamry ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodaření pro Lesy ČR, s.p.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 291/09/13

- schvaluje směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. pozemky p.p.č. 3398/2 o výměře 124 m2, p.p.č. 3399/2 o výměře 819 m2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a obci Jindřichovice 
a p.p.č. 842/3 o výměře 1674 m2 v k.ú. Heřmanov v Krušných horách a obci Jindřichovice) 
s nemovitostmi ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, státní podnik (tj. pozemky p.p.č. 2340/3 o výměře 447 m2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách a obci Jindřichovice, p.p.č. 563/3 o výměře 11 m2, p.p.č. 563/4 o výměře 2005 m2 v k.ú. Heřmanov v Krušných horách a obci Jindřichovice, p.p.č. 577/2 o výměře 6 m2, p.p.č. 577/4 o výměře 13 m2, p.p.č. 577/6 
o výměře 258 m2 a p.p.č. 577/7 o výměře 213 m2 v k.ú. Leopoldovy Hamry a obci Krajková) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné) a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, PSČ 501 68 Hradec Králové (jako první směňující na straně druhé)

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

Termín kontroly: únor 2014

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

 
101. Směna pozemků p.p.č. 3179/14 v k.ú. Bečov nad Teplou, p.p.č. 1014 v k.ú. Teplička 
a p.p.č. 1008/1 v k.ú. Kfely u Horního Slavkova ve vlastnictví Karlovarského kraje s pozemky 
p.p.č. 1775/2, 1775/3, 1775/4, 3241/7, 3241/8, 3179/11 a částí p.p.č. 3241/4 v k.ú. Bečov nad Teplou 
ve vlastnictví Lesní společnosti Bečov, s.r.o.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 292/09/13

- schvaluje směnu nemovitostí ve vlastnictví Karlovarského kraje (tj. pozemky p.p.č. 3179/14 o výměře 60 m2 v k.ú. a obci Bečov nad Teplou, p.p.č. 1014 o výměře 6600 m2 v k.ú. a obci Teplička 
a p.p.č. 1008/1 o výměře 5354 m2 v k.ú. Kfely u Horního Slavkova a obci Horní Slavkov) s nemovitostmi 
ve vlastnictví Lesní společnosti Bečov, s.r.o. (tj. pozemky p.p.č. 1775/2 o výměře 681 m2, p.p.č. 1775/3 
o výměře 870 m2, p.p.č. 1775/4 o výměře 823 m2, p.p.č. 3241/7 o výměře 1003 m2, p.p.č. 3241/8 
o výměře 24 m2, p.p.č. 3179/11 o výměře 142 m2 a část pozemku p.p.č. 3241/4, která byla oddělena geometrickým plánem č. 613-20/2013 z původního pozemku p.p.č. 3241/4 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 3241/18 o výměře 446 m2 v k.ú. a obci Bečov nad Teplou) formou směnné smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako druhý směňující na straně jedné) a Lesní společností Bečov, s.r.o., 
se sídlem Karlovarská 305, Bečov nad Teplou, PSČ 364 64, IČO 45356165, zastoupenou Ing. Petrem Kužvartem, jednatelem (jako první směňující na straně druhé)

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

Termín kontroly: leden 2014

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

						Hlasování


102. Darování movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje městu Žlutice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 293/09/13

- schvaluje darování veškerého dlouhodobého movitého hmotného a nehmotného majetku, který byl svěřen do užívání příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Žlutice, a to z důvodu zrušení příspěvkové organizace Základní umělecká škola Žlutice zřízené krajem s účinností od 1. července 2013 formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem (jako dárcem na straně jedné) a městem Žlutice, se sídlem Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice (jako obdarovaným na straně druhé), dle návrhu

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

						Hlasování

103. Darování movitých věcí společnosti DOLMEN, o.p.s., Agentuře pro chráněné bydlení

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 294/09/13

- schvaluje darovací smlouvu mezi Karlovarským krajem a DOLMEN, o.p.s., Agenturou pro chráněné bydlení, IČO 27291049, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec, dle návrhu

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

						Hlasování

104. Vyřazení komunikace III/2199 na Klínovec ze sítě silnic Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

						Hlasování

105. Zrušení usnesení č. ZK 34/02/11 ze dne 17.02.2011 a č. ZK 176/06/11 ze dne 16.06.2011 – Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – budova bez čp/če na pozemku st.p.č. 255, vč. pozemku st.p.č. 255, vše v k.ú. Boží Dar

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

						Hlasování

106. Zrušení usnesení č. ZK 41/02/13 ze dne 14.02.2013 – Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 914/10, p.p.č. 914/9, p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7, vše v k.ú. Hroznětín a schválení dle nové žádosti - Úplatné nabytí nemovitostí 
do vlastnictví Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 911/5, p.p.č. 911/6, p.p.č. 1035, p.p.č. 911/7 
a část pozemku p.p.č. 914/5 v k.ú. Hroznětín

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 295/09/13

- zrušuje usnesení  č. ZK 41/02/13 ze dne 14.02.2013

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 914/5, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1432-26/2013 z původního pozemku p.p.č. 914/5 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 914/11 o výměře 2969 m2 a pozemků p.p.č. 911/5 o výměře 1473 m2, p.p.č. 911/6 o výměře 
1604 m2, p.p.č. 1035 o výměře 940 m2 a p.p.č. 911/7 o výměře 3539 m2, vše v k.ú. a obci Hroznětín formou kupní smlouvy mezi Mgr. Luborem Strejčkem, bytem Žlutice, Na Výsluní 532, PSČ 364 52 a paní Olgou Žemličkovou, bytem Karlovy Vary, Drahovice, Východní 559/6b, PSČ 360 01 (jako prodávající 
na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 300,-- Kč/m2 u pozemků trvale zabraných stavbou, tj. při celkové výměře 3788 m2 celkem 1.136.400,-- Kč a 80,-- Kč/m2 u ostatních pozemků, tj. při celkové výměře 6737 m2 celkem 538.960,-- Kč, tj. celkem 1.745.167,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z podílového vlastnictví Mgr. Lubora Strejčka (1/2) a paní Olgy Žemličkové (1/2) do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 12.12.2013

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

						Hlasování

107. Petice proti provozu recyklačního centra firmy AZS 98 s.r.o., v katastrálním území Lesov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 296/09/13

- bere na vědomí znění Petice občanů Sadov

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství dohlížet nad prováděním měření hlučnosti a prašnosti zařízení a případné překročení limitů promítnout do stávajícího souhlasu k provozování zařízení recyklačního centra AZS 98 s.r.o., a provozního řádu zařízení

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje seznámit petiční výbor se závěry jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Termín kontroly: 13.2.2014

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

						Hlasování

108. Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 297/09/13

- schvaluje poskytnutí příspěvků na realizaci opatření na ochranu před povodněmi na územích ohrožených povodněmi v celkové výši 1.039.806,-- Kč a rozdělení dle návrhu v důvodové zprávě

Termín kontroly: 12.12.2013

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

						Hlasování

109. Obec Vysoká Pec - výjimka z pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí - prodloužení termínu předání závěrečného vyúčtování 
u akce „Vysoká Pec - Rudné, kanalizační sběrač"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 298/09/13

- schvaluje výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí - prodloužení termínu předání závěrečného vyúčtování do 16.12.2013 pro obec Vysoká Pec na akci „Vysoká Pec - Rudné, kanalizační sběrač"

- schvaluje znění dodatku ke smlouvě evidované na kraji pod č. 01441/2013

Termín kontroly: leden 2014

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

						Hlasování

110a. Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny 
a centrálního vstupu KKN“, financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 299/09/13

- bere na vědomí informace o projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“

- schvaluje zařazení projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“, na který bude žádána finanční podpora v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje, že žadatelem o dotaci pro projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, 360 01

- schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ 
v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve výši celkových nákladů 126.000.000,-- Kč

- pověřuje předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., Doc. MUDr. Petra Svobodu, CSc. podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“, financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- schvaluje celkové předpokládané výdaje projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ ve výši 126.000.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ ve výši 15 % způsobilých výdajů, tj. 18.900.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“ ve výši celkových nákladů 100 % tj. 126.000.000,-- Kč včetně DPH z prostředků kraje

Termín kontroly: březen 2014

Zodpovídá:
Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., generální ředitel KKN a.s.

						Hlasování

110b. Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“, financovaný 
v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 300/09/13

- bere na vědomí informace o projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“

- schvaluje zařazení projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“, na který bude žádána finanční podpora v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 
1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 
do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje, že žadatelem o dotaci pro projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů bude Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, 360 01

- schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve výši celkových nákladů 32.000.000,-- Kč

- pověřuje předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s., Doc. MUDr. Petra Svobodu, CSc. podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“, financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- schvaluje celkové předpokládané výdaje projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ ve výši 32.000.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ ve výši 15 % způsobilých výdajů, tj. 4.800.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ ve výši celkových nákladů 100 % tj. 32.000.000,-- Kč včetně DPH z prostředků kraje

Zodpovídá:
Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., generální ředitel KKN a.s.

						Hlasování

110c. Projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“, financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 301/09/13

- bere na vědomí informace o projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

- schvaluje zařazení projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“, na který bude žádána finanční podpora v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 
1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 
do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje, že žadatelem o dotaci pro projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ v rámci ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, Prioritní osa 1 – Regenerace 
a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů bude Karlovarský kraj, Závodní 353/88, PSČ 360 06

- schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severozápad pro období 2007 - 2013 na projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve výši celkových nákladů 143.800.000,-- Kč

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, podpisem žádosti o finanční podporu na projekt „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“, financovaný v rámci ROP NUTS II Severozápad, Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- schvaluje celkové předpokládané výdaje projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“ ve výši 143.800.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech“ ve výši 15 % způsobilých výdajů, tj. 21.570.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Centralizace lékařské péče 
v nemocnici v Karlových Varech“ ve výši celkových nákladů 100 % tj. 143.800.000,-- Kč včetně DPH 
z prostředků kraje

- jmenuje Ing. Petra Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, vedoucím projektu „Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech“

Termín kontroly: březen 2014

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace

						Hlasování


110d. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na provedení finanční opravy 
v Regionálním operačním programu Severozápad – Smlouva o dotaci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 302/09/13

- schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na provedení finanční opravy v Regionálním operačním programu Severozápad, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad

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

						Hlasování

110e. Žádost Domu kultury Ostrov, IČO 00520136, se sídlem Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov, 
o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 303/09/13

- schvaluje částečné prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 
100.000,-- Kč, tj. 90.000,-- Kč Domu kultury Ostrov, IČO 00520136, se sídlem Mírové nám. 733, Ostrov 363 01

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

						Hlasování

