Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 12.12.2013
12.12.2013		Strana 1 (celkem 55)
K a r l o v a r s k ý    k r a j
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06



USNESENÍ

z 8. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 12.12.2013  v době od 9:01 do 16:14 hodin
v budově Kulturního centra Svoboda, Za mostní branou 5, Cheb



Přítomno:     	……………………………	43 členů zastupitelstva	
Omluveni:              ……………………………		p. Černý, MUDr. Vastl
Přizvaní:                ……………………………		Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
     	vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		Martina Koudelná

          usnesení č. 


A.
Volba návrhové komise

B.
Volba ověřovatelů zápisu

C.
Schválení programu jednání




1.
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.12.2013
ZK 311/12/13
2.
Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 19.8.2013 
do 18.11.2013 
ZK 312/12/13
3.
Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady
ZK 313/12/13
4.
Zpráva výboru pro regionální rozvoj
ZK 314/12/13
5.
Zpráva výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
ZK 315/12/13
6.
Zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci
ZK 316/12/13
7.
Zpráva finančního výboru
ZK 317/12/13
8.
Zpráva výboru pro národnostní menšiny
ZK 318/12/13
9.
Zpráva kontrolního výboru
ZK 319/12/13
10.
Zpráva výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
ZK 320/12/13
11.
Zpráva z výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
ZK 321/12/13
12.
Závěrečná zpráva k projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“
ZK 322/12/13
13.
Závěrečná zpráva k projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“
ZK 323/12/13
14.
Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013
ZK 324/12/13
15.
Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2014 – 2016 
ZK 325/12/13
16.
Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR
ZK 326/12/13
17.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost Thun 1794, a.s.
ZK 327/12/13

18.

Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Kynšperk nad Ohří

ZK 328/12/13
19.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Žlutice
ZK 329/12/13
20.
Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro FK Baník Sokolov, o.s.
ZK 330/12/13
21.
Pravidla pro schvalování účetních závěrek Karlovarského kraje
ZK 331/12/13
22.
Žádost Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, o prominutí odvodu neoprávněně použité částky
ZK 332/12/13
23.
Žádost Základní umělecké školy Sokolov, IČO 69978972, se sídlem Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov, o snížení či prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
ZK 333/12/13
24.
Žádost Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
ZK 334/12/13
25.
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 odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0009
ZK 335/12/13
26.
Žádost Dětského domova Aš, IČO 47723378, se sídlem Na Vrchu 1207/26, Aš, PSČ 352 01, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/02.0012
ZK 336/12/13
27.
Žádost Tradičních řemesel Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, PSČ 356 01, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0016
ZK 337/12/13
28.
Žádost Českých drah, a.s., sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, PSČ 110 15, Praha 1, IČO 70994226 o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 
ZK 338/12/13
29.
Žádost Jezdecké akademie - střední odborné školy Mariánské Lázně s.r.o., 
IČO 26406624, se sídlem Mariánské Lázně 569, PSČ 353 01, o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/3.2.12/02.0008
ZK 339/12/13
30.
Žádost Divadelního souboru GOA Mariánské Lázně, o.s., sídlem Ruská 355, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, IČO 26555085, o prominutí povinnosti odvodu 
a penále za porušení rozpočtové kázně 
ZK 340/12/13
31.
Žádost města Horní Blatná, IČO 00480002, se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, 
362 37 Horní Blatná, o prominutí penále
ZK 341/12/13
32.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítě Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 342/12/13
33.
Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Mírová, Luby, Nové Hamry, Nové Sedlo, Otovice, Kynšperk nad Ohří, Březová u Sokolova, Krásná, Hranice, Tuřany, Teplá, Zádub-Závišín, Verušičky, Svatava, Sadov, Velichov, Skalná, Pomezí nad Ohří, Rotava, Smolné Pece, Stráž nad Ohří, Křižovatka, Pernink „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“
ZK 343/12/13
34.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“ 
ZK 344/12/13
35.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Centrum odborného 
a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ č. CZ.1.09/1.3.00/41.00970 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
ZK 345/12/13
36.
Projekt ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 
ZK 346/12/13
37.
Projekt ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 
ZK 347/12/13
38.
Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 
ZK 348/12/13
39.
Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb
ZK 349/12/13
40.
Revokace usnesení č. RK 425/05/13 o žádosti Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 365 01 Sokolov, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu CZ.1.07/1.3.11/05.0009
ZK 350/12/13
41.
Žádost dopravce České dráhy, a.s. adresovaná zastupitelům Karlovarského kraje 
o navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě
ZK 351/12/13
42.
Projekt ,,Dopravní terminál Mariánské Lázně" - Závěrečná zpráva
ZK 352/12/13
43.
Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – Závěrečná zpráva
ZK 353/12/13
44.
Aktualizace Statutu Fondu budoucnosti
ZK 354/12/13
45.
Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2014
ZK 355/12/13
46.
Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích
ZK 356/12/13
47.
Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí 
pro rok 2014
ZK 357/12/13
48.
Žádost obce Březová o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování
ZK 358/12/13
49.
Žádost obce Milhostov o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování
ZK 359/12/13
50.
Žádost města Mariánské Lázně o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí 
a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování
ZK 360/12/13
51.
Projekt „Informačně – vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ – ukončení projektu a vyřazení projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013
ZK 361/12/13
52.
Ukončení projektu Karlovarská karta a revokace usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 44/03/10 ze dne 4.3.2010 
ZK 362/12/13
53.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 
2014 - 2017
ZK 363/12/13
54.
Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
pro rok 2014
ZK 364/12/13
55.
Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti podpory rodiny v roce 2014
ZK 365/12/13
56.
Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2014
ZK 366/12/13
57.
Příspěvek Občanskému sdružení Světlo Kadaň 
ZK 367/12/13
58.
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace
ZK 368/12/13
59.
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace
ZK 369/12/13
60.
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 
v Radošově, příspěvková organizace
ZK 370/12/13
61.
Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské, příspěvková organizace
ZK 371/12/13
62.
Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
ZK 372/12/13
63.
Jmenování vedoucího individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“

ZK 373/12/13
64.
Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“
ZK 374/12/13
65.
Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00047 – závěrečná zpráva
ZK 375/12/13
66.
Informace o ukončení projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" 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 376/12/13
67.
Návrhy smluv o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
ZK 377/12/13
68.
Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace
ZK 378/12/13
69.
Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Modernizace 
a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ 
ZK 379/12/13
70.
Finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol v Karlovarském kraji
ZK 380/12/13
71.
Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2013 do 20. listopadu 2013
ZK 381/12/13
72.
Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 
ZK 382/12/13
73.
Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje "Inovace školského portálu Karlovarského kraje" 
ZK 383/12/13
74.
Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje "Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků" 
ZK 384/12/13
75.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech
ZK 385/12/13
76.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
ZK 386/12/13
77.
Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013
ZK 387/12/13
78.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013 - stav k 1. listopadu 2013
ZK 388/12/13
79.
Smlouva o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina
ZK 389/12/13
80.
Změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2014/2015
staženo
81.
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace)
ZK 390/12/13
82.
Koncepce kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020
ZK 391/12/13
83.
Kulturní fórum Střed Evropy
ZK 392/12/13
84.
Veletrhy a prezentace cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2014
ZK 393/12/13
85.
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu ,,Divadlo dětí v Našem regionu"
ZK 394/12/13
86.
Poskytnutí dotace Zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou nemovitosti
ZK 395/12/13
87.
Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 114, 116/4, 557/2, 690/3, 749/11 a 749/12 v k.ú. Studánka u Aše z majetku města Hranice do majetku Karlovarského kraje 
a bezúplatný převod pozemků p.p.č. 732/3 a 732/5 v k.ú. Studánka u Aše 
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Hranice
ZK 396/12/13
88.
Bezúplatné nabytí částí pozemků st.p.č. 16, st.p.č. 17, st.p.č. 19, st.p.č. 20 
a st.p.č. 70 v k.ú. Hlinky z majetku obce Stanovice do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 2888/1 v k.ú. Dražov z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stanovice
ZK 397/12/13
89.
Bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 2623/4 v k.ú. Cheb,  částí pozemků 
p.p.č. 258/11, 258/13, 258/14 a pozemku p.p.č. 258/12 v k.ú. Hradiště u Chebu, pozemků p.p.č. 219/44, 219/43 v k.ú. Dolní Dvory a částí pozemků p.p.č. 794/2, 897/2 v k.ú. Háje u Chebu z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 897/3 v k.ú. Háje u Chebu z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb
ZK 398/12/13
90.
Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 96/1 a p.p.č. 96/2 v k.ú. Nebesa a obci Aš, 
z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku Karlovarského kraje
ZK 399/12/13
91.
Bezúplatné nabytí pozemků určené k plnění funkcí lesů z vlastnictví České republiky do vlastnictví Karlovarského kraje
ZK 400/12/13
92.
Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 2363/1 v k.ú. Krásné Údolí
ZK 401/12/13
93.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 242/52 a pozemky p.p.č. 242/53, 242/57, 242/59, 242/60 a 242/61 v k.ú. Cheb
ZK 402/12/13
94.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemek 
p.p.č. 310 v k.ú. Nové Kounice, části pozemku p.p.č. 4696/2 v k.ú. Bochov a část pozemku p.p.č. 969/1 v k.ú. Německý Chloumek
ZK 403/12/13
95.
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky 
p.p.č. 1199/1 v k.ú. Okrouhlá u Chebu a p.p.č. 305/1 v k.ú. Úval včetně stavby silnice č. III/2127
ZK 404/12/13
96.
Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemky 
p.p.č. 2401/2 a 2401/3 v k.ú. Krásné Údolí
ZK 405/12/13
97.
Bezúplatný převod pozemků p.č. 1203/2, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 2480/4 v k.ú. Dolní Chodov a p.č. 334 v k.ú. Stará Chodovská z majetku Karlovarského kraje 
do majetku města Chodov a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1017/2, 1018/6, 1018/8 a 1334/2 v k.ú. Dolní Chodov z majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje 
ZK 406/12/13
98.
Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku 
p.č. 693/1 v k.ú. Pila
ZK 407/12/13
99.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 830, 872/1, 1746, 1747, 1831, 1910, 1920, 1921, 1926 v k.ú. Krásná a p.p.č. 1711, 1898, 1907, 1920 v k.ú. Podhradí u Aše
ZK 408/12/13
100.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1775/1 v k.ú. Krásná
ZK 409/12/13
101.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 821/10 v k.ú. Hroznětín
ZK 410/12/13
102.
Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek 
p.p.č. 203/13 v k.ú. Dolní Hraničná
ZK 411/12/13
103.
Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 
p.č. 459/23, 459/24, 459/25, 459/27, 459/28 a 459/29 v k.ú. Královské Poříčí
ZK 412/12/13
104.
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1134/2 
v k.ú. Horní Blatná
ZK 413/12/13
105.
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemku p.č. 1006 
v k.ú. Drahovice, pozemku p.č. 2786 v k.ú. Karlovy Vary, vzdušného vedení 
22 kV s příslušenstvím v k.ú. Aš
ZK 414/12/13
106.
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 632 na pozemku st.p.č. 1720 a pozemků st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850 v k.ú. Kraslice
ZK 415/12/13
107.
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 837/10 v k.ú. Bezděkov u Prachomet
ZK 416/12/13
108.
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 643 
v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří
ZK 417/12/13
109.
Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 823 
v k.ú. Údrč 
ZK 418/12/13

110.

Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 710 
a p.p.č. 659 v k.ú. Podhrad

ZK 419/12/13
111.
Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy bez čp/če na pozemku st.p.č. 2/1 a pozemku st.p.č. 2/1 v k.ú. Dolní Dvory
ZK 420/12/13
112.
Darování movitých věcí společnosti DOLMEN, o. p. s., Agentuře pro chráněné bydlení
ZK 421/12/13
113.
Darování movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje městu Žlutice
ZK 422/12/13
114.
Vyřazení komunikace III/2199 na Klínovec ze sítě silnic Karlovarského kraje
bez usnesení
115.
Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku 
ve vlastnictví Karlovarského kraje Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje
ZK 423/12/13
116.
Zrušení části usnesení č. ZK 257/09/10 ze dne 16.09.2010 – Schválení majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov - přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018" a schválení dle nové žádosti 
ZK 424/12/13
117.
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
ZK 425/12/13
118.
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 426/12/13
119.
Projekt „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ – administrace projektu
ZK 427/12/13
120a.
Příprava veřejné zakázky s názvem ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" realizované příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech v rámci projektu s názvem ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" 
ZK 428/12/13







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
















A. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Václava Živného
- Věru Bartůňkovou
- Ing. Edmunda Janische

Hlasování

B. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- JUDr. Václava Sloupa
- JUDr. Martina Havla

Hlasování

C. Schválení programu jednání

Rozšíření programu o:

bod č. 120a) Příprava veřejné zakázky s názvem ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého                             gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" realizované příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech v rámci projektu 
s názvem ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 
II. etapa – přístavba západního křídla"

Staženo z programu:

bod č. 80)             Změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2014/2015


Hlasování

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.12.2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 311/12/13

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

Hlasování

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 19.8.2013 do 18.11.2013 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 312/12/13

- 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 313/12/13

- 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 314/12/13

- bere na vědomí zprávu z 6. a 7. 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 315/12/13

- bere na vědomí usnesení z 6. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 39/11/13 – 57/11/13

- ukládá Radě Karlovarského kraje přepracovat do 30.6.2014 koncepci, jak řešit současnou situaci ve školství a dále připravit strategii směřování středního školství v Karlovarském kraji ve střednědobém horizontu 5-10 let.

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 316/12/13

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu Karlovarského kraje ze dne 13.11.2013

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

Hlasování

7. Zpráva finančního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 317/12/13

- bere na vědomí usnesení z 6. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 
27.11.2013

Zodpovídá:
Hana Hozmanová, předseda Finančního výboru

Hlasování

8. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 318/12/13

- bere na vědomí usnesení Výboru pro národnostní menšiny ze dne 21.11.2013

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

Hlasování

9. Zpráva Kontrolního výboru

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 319/12/13

- bere na vědomí usnesení z 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 28/11/13 - č. 31/11/13

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 320/12/13

- bere na vědomí zápis z 5. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 20.11.2013

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

Hlasování

11. Zpráva z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 321/12/13

- bere na vědomí informaci z Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

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

Hlasování



12. Závěrečná zpráva k projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 322/12/13

- schvaluje závěrečnou zprávu projektu „Vzdělávání v eGON Centru Karlovarského kraje“

Zodpovídá:
Bc. Martina Jánská, vedoucí oddělení interního auditu

Hlasování

13. Závěrečná zpráva k projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 323/12/13

- schvaluje závěrečnou zprávu projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“

Zodpovídá:
Bc. Martina Jánská, vedoucí oddělení interního auditu

Hlasování

14. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 324/12/13

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2013 až 403/2013

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

Hlasování

15. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2014 – 2016 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 325/12/13

- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2014 – 2016

- ukládá náměstkovi hejtmana pro oblast ekonomiky rozpracovat rozpočtový výhled do jednotlivých let 
v souladu s platnou legislativou

Termín kontroly: 13.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

Hlasování




16. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 326/12/13

- schvaluje 

v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

I.	Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu:

	úhrn příjmů Karlovarského kraje	4 595 040 tis. Kč 
	financování   	                                          170 000 tis. Kč
	úhrn výdajů Karlovarského kraje 	4 515 440 tis. Kč 
	splátka jistiny úvěru	                             208 400 tis. Kč
	splátka návratné fin. výpomoci MF ČR	      41 200 tis. Kč
	výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje:


Odbor
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

Příspěvkové organizace

Provozní příspěvek
Příspěvkové organizace

Investiční příspěvek

Výdaje celkem

Zastupitelstvo
36 330



36 330

Kancelář ředitele úřadu
148 870



148 870


Vnitřních záležitostí
23 500
650


24 150

Regionálního rozvoje
1 557
1 900
12 000

15 457

Dopravy a silničního hospodářství
359 029

334 228
62 000
755 257

Život.prostředí a zemědělství
5 314
2 000


7 314

Kultury, pam.péče, lázeňstvía cest.ruchu
7 500
1 000
78 160
7 300
93 960


Sociálních věcí
4 405

22 180
10 000
36 585

Zdravotnictví
20 215

148 300
10 000
178 515

Školství, mládeže a tělovýchovy
2 213 260

196 480
30 293
2 440 033

Investic a grant.schémat
1 000
72 000


73 000

Bezpečnosti a krizového řízení
1 900



1 900

Projektového řízení a informatiky
17 372
3 700


21 072

Správa majetku
2 900
1 500


4 400

Ekonomický
18 884
5 000


23 884

Správ.agend a KŽÚ
300



300

Legislativní a právní
665



665

Příspěvkycizím subjektůmdle jednotlivých odborů






Zastupitelstvo
1 800



1 800

v tom příspěvek






Asociace krajů
900



900

Karlovarský folklorní festival
70



70

Mariánský podzim
40



40

Regionálního rozvoje
27 844
33 985


61 829

Dopravy a silnič.hospodářství
352



352

Život.prostředí a zemědělství
12 375
6 800


19 175

Kultury, pam.péče, láz. a CR
22 000



22 000

v tom příspěvek






Regionální funkce knihoven - Sokolov
996



996

Regionální funkce knihoven - Cheb
860



860

Mezinárodní filmový festival
3 000



3 000

Chopinův festival Mariánské Lázně
250



250

Jazzfest Karlovy Vary
115



115

Festival uprostřed Evropy
290



290

Mezinárodní pěvecká soutěž A.Dvořáka
200



200

Chebské dvorky
150



150

Císařské lázně z.s.p.o.
1 300



1 300

Císařské lázně z.s.p.o. správa nemovitostí
550



550

Tourfilm Karlovy Vary
200



200

Balneologický institut Karlovy Vary o.p.s.
100



100

Klub českých turistů z.s.
150



150

Sociálních věcí
9 500



9 500

Zdravotnictví
900



900

Školství, mládeže a tělovýchovy
15 675



15 675

v tom příspěvek






HC Energie
4 000



4 000

FC Baník
1 000



1 000

Bezpečnosti a krizového řízení
2 480
1 800


4 280

v tom příspěvek






Hasičský záchranný sbor Karlovar.kraje
950
1 800


2 750

Provozní náklady projektů EU






Dopravy a silnič.hospodářství
719



719

Život.prostředí a zemědělství
215



215

Kultury, pam.péče, lázeňství a CR
20



20

Sociálních věcí
210



210

Projektového řízení a informatiky
10 233



10 233

Správa majetku
1 100



1 100

Projekty EU (PRK) dle jednotlivých odborů






Kancelář ředitele úřadu
61



61

Regionálního rozvoje
88 844



88 844

Dopravy a silničního hospodářství
920



920

Život.prostředí a zemědělství
48 780



48 780

Kultury, pam.péče, lázeňství a CR
44 970



44 970

Sociálních věcí
22 074



22 074

Zdravotnictví
121 000



121 000

Školství, mládeže a tělovýchovy
102 941



102 941

Projektového řízení a informatiky
18 800



18 800


II. Přesuny 

 mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných či kapitálových výdajů jsou 
v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v komentáři k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 
 v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň mezi běžnými či kapitálovými výdaji téže kapitoly jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny ekonomickým odborem dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v komentáři k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014
 v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji (kromě přesunů v souvislosti 
s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje
 mezi kapitolami (odbory) budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje

III.	Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 
	
o	k rozpočtům obcí v celkové výši 	   234 093 tis. Kč 
	 

- zmocňuje Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových změn takto:

I. Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů, státních fondů ČR Karlovarskému kraji a zabezpečit jejich maximální využití s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti.

II. Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje včetně všech fondů (jako je fond budoucnosti (EU), fond vodohospodářských havárií, fondu na podporu nestátních neziskových organizací, krizového účtu a další fondy Karlovarského kraje, v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány (statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících 
s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 36 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

III. Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací, a to z rozpočtové rezervy 

- ukládá
a) ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje a příspěvkové organizace Karlovarského kraje
b) ekonomickému odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést podrobný rozpis celkových výdajů jednotlivých kapitol (odborů) dle jednotlivých položek rozpočtové skladby
c) Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních 
(v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání
d) Hejtmanovi Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje.

- schvaluje požadavek na zvýšení financování sociální služeb v kraji z Fondu pro nestátní neziskové organizace o částku 4. mil Kč

- ukládá Radě Karlovarského kraje připravit návrh na změnu předkládání rozpočtových opatření do orgánu kraje v termínu do 13.2.2014

Termín kontroly: 13.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

Hlasování

17. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro společnost Thun 1794, a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 327/12/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro společnost Thun 1794, a.s., ve výši 300.000,-- Kč na projekt „Fabrik Tour Porcelan & Glass & Liqueur“

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a společností Thun 1794, a.s., ve výši 300.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


18. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro město Kynšperk nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 328/12/13

- schvaluje investiční příspěvek pro město Kynšperk nad Ohří ve výši 152.578,-- Kč na pořízení přenosné motorové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Kynšperk nad Ohří

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Kynšperk nad Ohří ve výši 152.578,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 329/12/13

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku formou dotace městu Žlutice v částce 641.005,12 Kč 
na zajištění činnosti základní školy praktické při Základní škole Žlutice, Poděbradova 307

- souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a městem Žlutice ve výši 641.005,12 Kč

Termín kontroly: leden 2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru


20. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro FK Baník Sokolov, o.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 330/12/13

- schvaluje neinvestiční příspěvek pro FK Baník Sokolov, o.s., ve výši 300.000,-- Kč na podporu mládežnického fotbalu v Sokolově

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje mezi Karlovarským krajem a FK Baník Sokolov, o.s., ve výši 300.000,-- Kč

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

Hlasování

21. Pravidla pro schvalování účetních závěrek Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 331/12/13

- schvaluje Pravidla pro schvalování účetních závěrek Karlovarského kraje

- pověřuje hejtmana kraje podepisováním protokolu o schvalování účetní závěrky

Termín kontroly: 13.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

Hlasování

22. Žádost Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, o prominutí odvodu neoprávněně použité částky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 332/12/13

- schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 2.947,64 Kč, 
tj. 2.947,64 Kč, Základní škole a mateřské škole Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, IČO 60610395, se sídlem Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou

Termín kontroly: 13.02.2014

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


23. Žádost Základní umělecké školy Sokolov, IČO 69978972, se sídlem Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov, o snížení či prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 333/12/13

- schvaluje neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 119,-- Kč, 
tj. 119,-- Kč, Základní umělecké škole Sokolov, IČO 69978972, se sídlem Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov

Termín kontroly: 24.04.2014

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


24. Žádost Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary, o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 334/12/13

- schvaluje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní škole Marie Curie-Sklodowské 
a mateřské škole Jáchymov, okres Karlovy Vary, IČO 70981043, se sídlem Husova 992, 362 51 Jáchymov, a to:
ve výši 80 % z částky 95.000,00 Kč, tj. ve výši 76.000,00 Kč a dále
ve výši 90 % z částky 16.560,00 Kč, tj. ve výši 14.904,00 Kč a dále
penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 23.945,-- Kč

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


25. 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 odvodu 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 335/12/13

- schvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod ve výši 224.984,44 Kč 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

Termín kontroly: 13.02.2014

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


26. Žádost Dětského domova Aš, IČO 47723378, se sídlem Na Vrchu 1207/26, Aš, PSČ 352 01, 
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.2.11/02.0012

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 336/12/13

- schvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % 
z částky 574,-- Kč, tj. 517,-- Kč, Dětskému domovu Aš, IČO 47723378, se sídlem Na Vrchu 1207/26, Aš

Termín kontroly: 13.02.2014

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


27. Žádost Tradičních řemesel Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 
PSČ 356 01, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0016

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 337/12/13

- schvaluje částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % 
z částky 1.360,-- Kč, tj. 1.224,-- Kč, Tradičním řemeslům Bernard, o.s., IČO 27038467, Šachetní 135, Královské Poříčí, 356 01

Termín kontroly: 13.02.2014

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


28. Žádost Českých drah, a.s., sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, PSČ 110 15, Praha 1, 
IČO 70994226 o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 338/12/13

- schvaluje prominutí povinnosti uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % 
z celkové částky 7.500,-- Kč, tj. 7.500,-- Kč

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


29. Žádost Jezdecké akademie - střední odborné školy Mariánské Lázně s.r.o., IČO 26406624, 
se sídlem Mariánské Lázně 569, PSČ 353 01, o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační číslo CZ.1.07/3.2.12/02.0008

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 339/12/13

- schvaluje prominutí povinnosti zaplatit odvod ve výši 6.421,-- Kč za porušení rozpočtové kázně, 
tj. 80 % z celkové částky odvodu, tj. z 8.026,-- Kč a prominutí povinnosti uhradit penále za prodlení 
s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.296,-- Kč, a to ve výši 100 % z této částky, Jezdecké akademii - střední odborné škole Mariánské Lázně s.r.o., IČO 26406624, se sídlem Mariánské Lázně 569, PSČ 353 01

Termín kontroly: 13.02.2014

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


30. Žádost Divadelního souboru GOA Mariánské Lázně, o.s., sídlem Ruská 355, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, IČO 265 55 085, o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 340/12/13

- schvaluje 
prominutí povinnosti uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z celkové částky 10.000,-- Kč, tj. 9.000,-- Kč

prominutí povinnosti uhradit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši
100 % z celkové částky, tj. 1.250,-- Kč

Termín kontroly: 13.02.2014

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






31. Žádost města Horní Blatná, IČO 00480002, se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná, o prominutí penále

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 341/12/13

- schvaluje prominutí penále za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 100 % z částky 9.959,-- Kč, 
tj. 9.959,-- Kč, městu Horní Blatná, IČO 00480002, se sídlem Nám. Sv. Vavřince 1, 362 37 Horní Blatná

Termín kontroly: 13.02.2014

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

Hlasování

32. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítě Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 342/12/13

- schvaluje 

a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a správcem sítě Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., „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 Vodohospodářskou společností Sokolov, s.r.o., „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

33. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Mírová, Luby, Nové Hamry, Nové Sedlo, Otovice, Kynšperk nad Ohří, Březová u Sokolova, Krásná, Hranice, Tuřany, Teplá, Zádub-Závišín, Verušičky, Svatava, Sadov, Velichov, Skalná, Pomezí nad Ohří, Rotava, Smolné Pece, Stráž nad Ohří, Křižovatka, Pernink „O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 343/12/13

- schvaluje 

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

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

a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Nové Hamry „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Nové Hamry „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje",

a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Nové Sedlo „SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Nové Sedlo „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje",

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

a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Kynšperk nad Ohří „SMLOUVA 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Kynšperk nad Ohří „SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje",

a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Březová u Sokolova „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 Březová u Sokolova „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje",

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Pomezí nad Ohří „SMLOUVA 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Pomezí nad Ohří „SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje",

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

a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Smolné Pece „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Smolné Pece „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje",

a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Stráž nad Ohří „SMLOUVA o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje"
b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Stráž nad Ohří „SMLOUVA o spolupráci 
při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje",

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

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

34. Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb“ 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 344/12/13

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 
na spolufinancování realizace projektu ,,Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb", dle návrhu

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb ve výši 5.200.000,-- Kč na předfinancování realizační fáze projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb“ v rámci Operačního programu Životní prostředí včetně uzavření smlouvy, dle návrhu

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

Hlasování

35. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ č. CZ.1.09/1.3.00/41.00970 příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 345/12/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola Cheb na spolufinancování nezpůsobilých výdajů přípravné a realizační fáze projektu „Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb“ č. CZ.1.09/1.3.00/41.00970 v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad ve výši 5.566.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

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

Hlasování

36. Projekt ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 346/12/13

- schvaluje jako žadatele o dotaci pro projekt ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad příspěvkovou organizaci Integrovaná střední škola Cheb

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

- schvaluje celkové výdaje projektu ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" 
v maximální výši 40.000.000,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, 
tj. maximálně 40.000.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu ,,Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, 
tj. maximálně 6.000.000,-- Kč včetně DPH

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

Hlasování

37. Projekt ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 347/12/13

- schvaluje zařazení projektu ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje

- schvaluje jako žadatele o dotaci pro projekt ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" v rámci příslušné výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad příspěvkovou organizaci První české gymnázium v Karlových Varech

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

- schvaluje celkové výdaje projektu ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" v maximální výši 70.000.000,-- Kč včetně DPH uvedenými v žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" po celou dobu jeho realizace do výše 100 % způsobilých výdajů, tj. maximálně 70.000.000,-- Kč včetně DPH

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" po celou dobu jeho realizace do výše 15 % způsobilých výdajů, tj. maximálně 10.500.000,-- Kč včetně DPH

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech

Hlasování

38. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 348/12/13

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Dodatečné zateplení objektů Gymnázia Ostrov“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

Zodpovídá:
Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Ostrov

Hlasování

39. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 349/12/13

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Zateplení ISŠ Cheb“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb

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

Hlasování

40. Revokace usnesení č. RK 425/05/13 o žádosti Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvkové organizace, IČO 75059151, se sídlem Žákovská 716, 365 01 Sokolov, o prominutí odvodu 
za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu CZ.1.07/1.3.11/05.0009

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 350/12/13

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

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

Termín kontroly: 13.02.2014

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

Hlasování

41. Žádost dopravce České dráhy, a.s. adresovaná zastupitelům Karlovarského kraje o navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 351/12/13

- souhlasí s nevyhověním žádosti, kterou podal dopravce České dráhy, a.s., o navýšení úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě vlivem navýšení úhrady 
za použití dopravní cesty, dle návrhu

- pověřuje náměstka hejtmana, Ing. Petra Navrátila informovat dopravce České dráhy, a.s., o rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje

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

Hlasování

42. Projekt ,,Dopravní terminál Mariánské Lázně" - Závěrečná zpráva

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 352/12/13

- schvaluje závěrečnou zprávu projektu Dopravní terminál Mariánské Lázně uvedenou v důvodové zprávě a dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

Hlasování

43. Projekt „Dopravní terminál Cheb“ – Závěrečná zpráva

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 353/12/13

- schvaluje závěrečnou zprávu projektu Dopravní terminál Cheb uvedenou v důvodové zprávě 
a dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

Hlasování

44. Aktualizace Statutu Fondu budoucnosti

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 354/12/13

- schvaluje návrh aktualizace Statutu Fondu budoucnosti s připomínkou uvedenou v zápise

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

Hlasování

45. Dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 355/12/13

- schvaluje 

- poskytnutí dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pro rok 2014 ve výši   23.267.000,-- Kč
- návrh Prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad č. 3

Termín kontroly: 24.04.2014

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


46. Program obnovy venkova – změny v realizovaných akcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 356/12/13

- schvaluje 
- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Bečov nad Teplou v rámci Programu obnovy venkova
- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Stanovice v rámci Programu obnovy venkova
- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek obci Útvina v rámci Programu obnovy venkova
- změnu parametrů akce, na kterou byl poskytnut příspěvek svazku obcí Mariánskolázeňsko v rámci Programu obnovy venkova

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

Hlasování

47. Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 357/12/13

- schvaluje Pravidla pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014 – 12. změnu

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

Hlasování

48. Žádost obce Březová o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 358/12/13

- schvaluje výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování pro obec Březová (KV)

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


49. Žádost obce Milhostov o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací 
z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 359/12/13

- schvaluje výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování pro obec Milhostov

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


50. Žádost města Mariánské Lázně o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 360/12/13

- schvaluje výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2012 v rámci vyúčtování pro město Mariánské Lázně

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

Hlasování

51. Projekt „Informačně – vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ – ukončení projektu 
a vyřazení projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 361/12/13

- bere na vědomí informaci o rozhodnutí řídícího orgánu Integrovaného operačního programu o přidělení finanční podpory na projekt „Informačně – vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ ze dne 4.10.2013

- souhlasí s ukončením realizace projektu a s vyřazením projektu „Informačně – vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013 z důvodu zvýšené finanční náročnosti

- ukládá hejtmanovi informovat řídící orgán Integrovaného operačního programu o rozhodnutí Karlovarského kraje nerealizovat projekt „Informačně – vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ s reg. číslem CZ.1.06/3.3.00/09.09035.

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

Hlasování

52. Ukončení projektu Karlovarská karta a revokace usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 44/03/10 ze dne 4.3.2010 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 362/12/13

- souhlasí s ukončením realizace projektu Karlovarská karta a s vyřazením projektu z Akčního plánu Programu rozvoje kraje 2007 - 2013

- revokuje ve smyslu důvodové zprávy usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 44/03/10, 
ze dne 4.3.2010, bez náhrady

Termín kontroly: 13.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

Hlasování

53. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 363/12/13

- schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování

54. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 364/12/13

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2014 
v celkové výši 9.486.400,-- Kč dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování

55. Rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 365/12/13

- schvaluje rozdělení příspěvků z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v roce 2014 v celkové výši 116.600,-- Kč dle návrhu II

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování

56. Rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 366/12/13

- schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2014 v celkové výši 142.200,-- Kč dle návrhu II

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování

57. Příspěvek Občanskému sdružení Světlo Kadaň 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 367/12/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací Občanskému sdružení Světlo Kadaň, se sídlem Husova 1325, Kadaň na nájemné pro sociální službu kontaktní centrum Karlovy Vary ve výši 36.000,-- Kč

- schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu nestátních neziskových organizací
v roce 2013 Občanskému sdružení Světlo Kadaň, se sídlem Husova 1325, Kadaň na nájemné
pro sociální službu kontaktní centrum Karlovy Vary

Termín kontroly: 13.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování

58. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 368/12/13

- schvaluje s účinností od 12.12.2013 dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov 
pro osoby se zdravotním postižením ,,SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, dle návrhu

- vydává dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením ,,SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvková organizace, dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 5 ke zřizovací listině Domov pro osoby 
se zdravotním postižením ,,SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


59. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 369/12/13

- schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvková organizace

- vydává dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,SOKOLÍK" 
v Sokolově, příspěvková organizace

- ukládá 
odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením ,,SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, k podpisu hejtmanovi

odboru sociálních věcí vydat úplné znění zřizovací listiny Domov pro osoby se zdravotním postižením ,,SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace, a předložit k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


60. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 370/12/13

- schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace

- vydává dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace

- ukládá 
odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 6 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace, k podpisu hejtmanovi

odboru sociálních věcí vydat úplné znění zřizovací listiny Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Radošově, příspěvková organizace, a předložit k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


61. Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 371/12/13

- schvaluje dodatek č. 7 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

- vydává dodatek č. 7 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace

- ukládá 
odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 7 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace, k podpisu hejtmanovi

odboru sociálních věcí vydat úplné znění zřizovací listiny Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské, příspěvková organizace, a předložit k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 


62. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 372/12/13

- schvaluje dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

- vydává dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením ,,PATA" 
v Hazlově, příspěvková organizace

- ukládá 
odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domov pro osoby se zdravotním postižením ,,PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, k podpisu hejtmanovi

odboru sociálních věcí vydat úplné znění zřizovací listiny Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, a předložit k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování

63. Jmenování vedoucího individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 373/12/13

- jmenuje vedoucího individuálního projektu Karlovarského kraje „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“ ředitele Agentury projektového 
a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Ing. Petra Uhříčka

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování

64. Individuální projekt Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 374/12/13

- schvaluje projektový záměr individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“

- schvaluje realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu 
dle návrhu

- jmenuje vedoucím individuálního projektu Karlovarského kraje ,,V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II" ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., Ing. Uhříčka

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování


65. Individuální projekt Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00047 – závěrečná zpráva

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 375/12/13

- schvaluje závěrečnou zprávu o realizaci a vyúčtování Individuálního projektu Karlovarského kraje „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování





66. Informace o ukončení projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory ,,SPÁLENIŠTĚ" 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 376/12/13

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu včetně informace o finančních tocích v rámci přípravné fáze projektu „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken a vstupních dveří objektu Domova pro seniory ,,SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace", v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Termín kontroly: 12.12.2013

Zodpovídá:
Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Hlasování

67. Návrhy smluv o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 377/12/13

- schvaluje Smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Karlovarským krajem a Plzeňským krajem

- schvaluje Smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Karlovarským krajem a Ústeckým krajem

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

Hlasování

68. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 378/12/13

- 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. 10 
ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

Hlasování





69. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary“ 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 379/12/13

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtováním projektu „Modernizace 
a obnova přístrojového vybavení kardiocentra nemocnice Karlovy Vary

Zodpovídá:
Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

Hlasování

70. Finanční podpora pro získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol 
v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 380/12/13

- schvaluje poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost základních škol zřizovaným obcemi na částečnou úhradu nákladů spojených 
se studiem zaměstnanců těchto příspěvkových organizací v celkové výši 225.000,-- Kč, dle přílohy včetně uzavření smluv

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

Termín kontroly: 13.02.2014

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

Hlasování

71. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 2013 do 20. listopadu 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 381/12/13

- 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 20. listopadu 2013

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

Hlasování

72. Informace o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Svátky a zvyky 
v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 382/12/13

- bere na vědomí informaci o ukončení prací na projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Svátky 
a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov

- bere na vědomí informaci o nutnosti zajištění dodatečného pokrytí neuznatelných výdajů projektu „Svátky a zvyky v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov ve výši 39.012,25 Kč

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 39.012,25 Kč 
na spolufinancování nezpůsobilých výdajů včetně kurzových rozdílů projektu „Svátky a zvyky 
v Krušných horách“ příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov včetně uzavření smlouvy dle návrhu

Zodpovídá:
Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Ostrov

Hlasování

73. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje ,,Inovace školského portálu Karlovarského kraje" 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 383/12/13

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje ,,Inovace školského portálu Karlovarského kraje"

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

Hlasování

74. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje "Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků" 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 384/12/13

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje ,,Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků"

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

Hlasování

75. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci První české gymnázium 
v Karlových Varech

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 385/12/13

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci První české gymnázium v Karlových Varech na předfinancování realizační fáze grantových projektů ,,Jazyky jinak" a ,,Sejdeme se mezi řádky" ve výši 700.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy 
dle návrhu

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech

Hlasování




76. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 386/12/13

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary na předfinancování realizační fáze grantového projektu ,,Inovace výuky přírodovědných předmětů na SPŠKS Karlovy Vary" ve výši 400.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu

Zodpovídá:
Ing. Bc. Markéta Šlechtová, ředitelka příspěvkové organizace Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary

Hlasování

77. Příspěvek subjektu v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 387/12/13

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje Tělovýchovné jednotě Baník Sokolov ve výši 14.000,-- Kč na Dny všestrannosti dětí a mládeže zaměřené na plavání, atletiku, rychlobruslení spojené s krasobruslením

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

Termín kontroly: 13.02.2014

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

Hlasování

78. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013 - stav 
k 1. listopadu 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 388/12/13

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2013 - stav k 1. listopadu 2013

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

Hlasování

79. Smlouva o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 389/12/13

- schvaluje Smlouvu o zajištění účasti na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v Kraji Vysočina, dle návrhu

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

Termín kontroly: 13.02.2014

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

Hlasování

80. Změny v oblasti středního vzdělávání v Karlovarském kraji od školního roku 2014/2015

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 390/12/13

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2014 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Karlovarským krajem (kromě Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace) spočívající ve zrušení Přílohy č. 2 ze dne 14. února 2013 a jejím nahrazení Přílohou č. 2 
ze dne 12. prosince 2013 včetně vydání příslušných dodatků

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2014 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek spočívající ve změně adresy jejího sídla z Husova 600, 362 21 Nejdek, na Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek, včetně vydání dodatku

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

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

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

Termín kontroly: 13.02.2014

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

Hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 391/12/13

- schvaluje Koncepci kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020 v předloženém znění

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zveřejnit schválenou Koncepci kultury Karlovarského kraje pro období let 2013 - 2020 na webových stránkách Karlovarského kraje

Termín kontroly: 13.02.2014


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

Hlasování

83. Kulturní fórum Střed Evropy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 392/12/13

- schvaluje podporu projektu ,,Kulturní fórum Střed Evropy", který předložil Hans - Joachim Goller 
z Registrovaného uměleckého spolku Hochfranken Selb, a to v následujícím znění: ,,Karlovarský kraj 
se seznámil s projektem ,,Kulturní fórum Střed Evropy" a zásadně tento přesvědčivý koncept podporuje. 
Ten se může - jako protiváha, reps. doplnění ,,Domu evropské historie" v Bruselu orientovaného 
na minulost - stát na styčném místě dříve znepřátelených systémů symbolem jednak dané oblasti, jednak společně se rozvíjející se Evropy, který bude dalece přesahovat dosavadní hranice.
Pro realizaci tohoto zařízení orientovaného na budoucnost, které je zamýšleno komplexně a ovlivní 
i ostatní oblasti života, jako např. ekonomiku, žádá Karlovarský kraj Evropskou unii, aby se projektu ujala, stala se jeho nositelem a provozovatelem.

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat Hanse - Joachima Gollera z Registrovaného spolku Hochfranken Selb o přijatém usnesení

Termín kontroly: 24.04.2014

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

Hlasování

84. Veletrhy a prezentace cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2014

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 393/12/13

- schvaluje účast Karlovarského kraje na veletrzích a prezentacích v roce 2014

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat akce a aktivity z plánu veletrhů a prezentací pro r. 2014

Termín kontroly: 11.12.2014

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

Hlasování



85. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu ,,Divadlo dětí v Našem regionu"

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 394/12/13

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje žadateli Místní akční skupina ,,Náš Region" o.s., na realizaci projektu ,,Divadlo dětí v Našem regionu" ve výši 350.000,-- Kč

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předat smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje a zajistit vyposlání finančních prostředků dle smlouvy

Termín kontroly: 13.02.2014

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

Hlasování

86. Poskytnutí dotace Zájmovému sdružení právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary 
z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou nemovitosti

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 395/12/13

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu nákladů spojených se správou nemovitosti v roce 2014 ve výši 550.000,-- Kč včetně uzavření dodatku č. 5 v úplném znění smlouvy 
o poskytnutí dotace na financování přípravné fáze projektu Revitalizace národní památky Císařské lázně 
a správu nemovitosti se Zájmovým sdružením právnických osob Císařské lázně Karlovy Vary

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předat smlouvu k podpisu hejtmanovi Karlovarského kraje a zajistit vyposlání finančních prostředků dle smlouvy

Termín kontroly: 13.02.2014

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

Hlasování

87. Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 114, 116/4, 557/2, 690/3, 749/11 a 749/12 v k.ú. Studánka u Aše z majetku města Hranice do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemků 
p.p.č. 732/3 a 732/5 v k.ú. Studánka u Aše z majetku Karlovarského kraje do majetku města Hranice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 396/12/13

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 114 o výměře 244 m2, p.p.č. 116/4 o výměře 119 m2, 
p.p.č. 557/2 o výměře 23 m2, p.p.č. 690/3 o výměře 28 m2, p.p.č. 749/11 o výměře 190 m2 a p.p.č. 749/12 o výměře 37 m2, vše v k.ú. Studánka u Aše a obci Hranice, formou darovací smlouvy mezi městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, Hranice, PSČ 351 24, IČO 00253961, zastoupeným panem Miroslavem Pickou, 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 Hranice do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 732/3 o výměře 48 m2 a p.p.č. 732/5 o výměře 1305 m2 
v k.ú. Studánka u Aše a obci Hranice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Hranice, se sídlem U Pošty 182, Hranice, PSČ 351 24, IČO 00253961, zastoupeným panem Miroslavem Pickou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Hranice

- 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: 24.04.2014

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


88. Bezúplatné nabytí částí pozemků st.p.č. 16, st.p.č. 17, st.p.č. 19, st.p.č. 20 a st.p.č. 70 v k.ú. Hlinky z majetku obce Stanovice do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 2888/1 v k.ú. Dražov z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Stanovice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 397/12/13

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku st.p.č. 16, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 105-41/2013 z původního pozemku st.p.č. 16 a označena jako jeho díl "b" o výměře 100 m2, části pozemku st.p.č. 17, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st.p.č. 17 
a označena jako jeho díl "c" o výměře 27 m2, části pozemku st.p.č. 19, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st.p.č. 19 a označena jako jeho díl "d" o výměře 75 m2, části pozemku st.p.č. 20, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st.p.č. 20 
a označena jako jeho díl "e" o výměře 75 m2 a části pozemku st.p.č. 70, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původního pozemku st.p.č. 70 a označena jako jeho díl "a" o výměře 107 m2, vše v k.ú. Hlinky a obci Stanovice, formou darovací smlouvy mezi obcí Stanovice, se sídlem Stanovice č.p. 44, PSČ 360 01 Stanovice, IČO 00254975, zastoupenou paní Alicí Kondelčíkovou, starostkou 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 Stanovice do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 2888/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 236-15/2013 z původního pozemku p.p.č. 2888/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2888/4 o výměře 466 m2 v k.ú. Dražov a obci Stanovice formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Stanovice, se sídlem Stanovice č.p. 44, 
PSČ 360 01 Stanovice, IČO 00254975, zastoupenou paní Alicí Kondelčíkovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku obce Stanovice

- 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: 24.04.2014

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


89. Bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 2623/4 v k.ú. Cheb, částí pozemků p.p.č. 258/11, 258/13, 258/14 a pozemku p.p.č. 258/12 v k.ú. Hradiště u Chebu, pozemků p.p.č. 219/44, 219/43 v k.ú. Dolní Dvory a částí pozemků p.p.č. 794/2, 897/2 v k.ú. Háje u Chebu z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 897/3 v k.ú. Háje u Chebu z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 398/12/13

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 2623/4 o výměře 70 m2 v k.ú. a obci Cheb, pozemku 
p.p.č. 258/12 o výměře 155 m2 a částí pozemků p.p.č. 258/11, 258/13, 258/14, které byly odděleny geometrickým plánem č. 570-29/2013 z původních pozemků p.p.č. 258/11, 258/13, 258/14 a označeny jako pozemek p.p.č. 258/28 o výměře 35 m2, pozemek p.p.č. 258/13 díl "a" o výměře 28 m2 a pozemek p.p.č. 258/29 o výměře 7 m2, vše v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb, pozemků p.p.č. 219/44 o výměře 16 m2 a p.p.č. 219/43 o výměře 252 m2 v k.ú. Dolní Dvory a obci Cheb a částí pozemků p.p.č. 794/2, 897/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 1126-5/2013 z původních pozemků p.p.č. 794/2, 897/2 a označeny jako pozemky p.p.č. 794/16 o výměře 372 m2 a p.p.č. 897/7 o výměře 692 m2, vše v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího 
z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, 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 Cheb do majetku Karlovarského kraje

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 897/3, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 1126-5/2013 z původního pozemku p.p.č. 897/3 a označena jako pozemek p.p.č. 897/9 o výměře 
329 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, 
IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku města Cheb

- 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: 24.04.2014

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


90. Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 96/1 a p.p.č. 96/2 v k.ú. Nebesa a obci Aš, z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 399/12/13

- schvaluje podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 96/1 a 96/2 v k.ú. Nebesa a obci Aš z vlastnictví České Republiky - Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 11.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


91. Bezúplatné nabytí pozemků určené k plnění funkcí lesů z vlastnictví České republiky 
do vlastnictví Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 400/12/13

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků o celkové výměře 3.203.499 m2 v k.ú. Domašín u Zbraslavi, Chlum u Novosedel, Novosedly u Žlutic, Pšov u Žlutic, Zbraslav u Štědré a Žlutice, určených k plnění funkcí lesů a lesních porostů, k nimž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p., formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, mezi Českou republikou – Lesy České republiky, s.p. (jako dárce na straně jedné), a  Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou organizací, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice, IČO 49754050 (jako obdarovaný 
na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky, do majetku Karlovarského kraje, dle přílohy č. 1

- ukládá řediteli Střední lesnické školy Žlutice, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřit jej podpisem této smlouvy

- schvaluje podání žádosti Lesům České republiky, s.p., o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Domašín 
u Zbraslavi, Chlum u Novosedel, Novosedly u Žlutic, Pšov u Žlutic, Zbraslav u Štědré a Žlutice, určených k plnění funkcí lesů a lesních porostů, k nimž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky 
z vlastnictví České Republiky do vlastnictví Karlovarského kraje, dle přílohy č. 1

Termín kontroly: 11.12.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Ing. Bohdan Koždoň, ředitel příspěvkové organizace Střední lesnické školy Žlutice


92. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.p.č. 2363/1 
v k.ú. Krásné Údolí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 401/12/13

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 2363/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 297-100/2013 z původního pozemku p.p.č. 2363/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2363/3 o výměře 240 m2 v k.ú. a obci Krásné Údolí formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Krásné Údolí, se sídlem Krásné Údolí č.p. 77, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00573256, zastoupeným Bc. Martinem Frankem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Krásné Údolí

- 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: 24.04.2014

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

93. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.p.č. 242/52 
a pozemky p.p.č. 242/53, 242/57, 242/59, 242/60 a 242/61 v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 402/12/13

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 242/52, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 4632-46/2013 z původního pozemku p.p.č. 242/52 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 242/66 o výměře 477 m2, p.p.č. 242/67 o výměře 26 m2, p.p.č. 242/68 o výměře 372 m2 
a p.p.č. 242/69 o výměře 82 m2 a pozemky p.p.č. 242/53 o výměře 20 m2,  p.p.č. 242/57 o výměře 48 m2, p.p.č. 242/59 o výměře 65 m2, p.p.č. 242/60 o výměře 9 m2 a p.p.č. 242/61 o výměře 20 m2, vše v k.ú. 
a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, PSČ 350 20 Cheb, IČO 00253979, zastoupeným RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Cheb

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

Termín kontroly: 24.04.2014

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


94. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemek p.p.č. 310 v k.ú. Nové Kounice, části pozemku p.p.č. 4696/2 v k.ú. Bochov a část pozemku p.p.č. 969/1 v k.ú. Německý Chloumek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 403/12/13

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 310 o výměře 590 m2 v k.ú. Nové Kounice a obci Bochov, částí pozemku p.p.č. 4696/2, které byly odděleny geometrickým plánem č. 683-29/2013 z původního pozemku p.p.č. 4696/2 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 4696/3 o výměře 603 m2 a p.p.č. 4696/4 o výměře 196 m2 v k.ú. a obci Bochov a části pozemku p.p.č. 969/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 65-28/2013 z původního pozemku p.p.č. 969/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 969/5 o výměře 1597 m2 v k.ú. Německý Chloumek a obci Bochov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Bochov, se sídlem Náměstí Míru 1, PSČ 364 71 Bochov, IČO 00254444, zastoupeným panem Miroslavem Egertem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Bochov

- 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: 24.04.2014

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


95. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 1199/1 
v k.ú. Okrouhlá u Chebu a p.p.č. 305/1 v k.ú. Úval včetně stavby silnice č. III/2127

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 404/12/13

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1199/1 o výměře 18738 m2 v k.ú. Okrouhlá u Chebu a obci Okrouhlá a pozemku p.p.č. 305/1 o výměře 10467 m2 v k.ú. Úval a obci Milíkov, vše včetně stavby silnice č. III/2127, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Okrouhlá, se sídlem Okrouhlá 47, PSČ 350 02 Cheb, IČO 00572691, zastoupenou paní Annou Zetochovou, starostkou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti včetně stavby silnice z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Okrouhlá

- 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: 24.04.2014

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


96. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemky p.p.č. 2401/2 a 2401/3 v k.ú. Krásné Údolí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 405/12/13

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2401/2 o výměře 118 m2 a p.p.č. 2401/3 o výměře 80 m2, vše v k.ú. a obci Krásné Údolí, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Krásné Údolí, se sídlem Krásné Údolí č.p. 77, PSČ 364 01 Toužim, IČO 00573256, zastoupeným Bc. Martinem Frankem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Krásné Údolí

- 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: 24.04.2014

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


97. Bezúplatný převod pozemků p.č. 1203/2, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 2480/4 v k.ú. Dolní Chodov 
a p.č. 334 v k.ú. Stará Chodovská z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov 
a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1017/2, 1018/6, 1018/8 a 1334/2 v k.ú. Dolní Chodov z majetku města Chodov do majetku Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 406/12/13

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1203/2 o výměře 510 m2, 1331/4 o výměře 115 m2, 1331/5 
o výměře 19 m2, 1331/6 o výměře 126 m2, 2480/4 o výměře 106 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov 
a pozemku p.č. 334 o výměře 1201 m2 v k.ú. Stará Chodovská a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Ing. Josefem Horou, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje 
do majetku města Chodov

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1017/2 o výměře 343 m2, 1018/6 o výměře 33 m2, 1018/8 
o výměře 36 m2 a 1334/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov formou darovací smlouvy mezi městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, zastoupeným Ing. Josefem Horou, 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 Chodov 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: 24.04.2014

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


98. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemku p.č. 693/1 
v k.ú. Pila

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 407/12/13

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 693/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 515-45/2013 z původního pozemku p.č. 693/1 a označena jako jeho díl "b" o výměře 503 m2 v k.ú. 
a obci Pila formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou 
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a obcí Pila, 
se sídlem Pila č.p. 97, PSČ 360 01 Karlovy Vary, IČO 69981264, zastoupenou Mgr. Stanislavem Hoffmanem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost 
z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví obce Pila

- 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: 24.04.2014

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





99. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 830, 872/1, 1746, 1747, 1831, 1910, 1920, 1921, 1926 v k.ú. Krásná a p.p.č. 1711, 1898, 1907, 1920 
v k.ú. Podhradí u Aše

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 408/12/13

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 830, 872/1, 1746, 1747, 1831, 1910, 1920, 1921, 1926, které byly odděleny geometrickým plánem č. 726-23/2013 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 830/2 o výměře 259 m2, 872/8 o výměře 343 m2, 1746/2 o výměře 40 m2, 1747/2 
o výměře 6 m2, 1831/2 o výměře 365 m2,  1910/2 o výměře 401 m2, 1920/2 o výměře 43 m2, 1921/2 
o výměře 261 m2, 1921/3 o výměře 49 m2, 1926/2 o výměře 213 m2, vše v k.ú. a obci Krásná a částí pozemků p.p.č. 1711, 1898, 1907, 1920, které byly odděleny geometrickým plánem č. 282-24/2013 
a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 1711/2 o výměře 19 m2, 1898/2 o výměře 56 m2, 1907/2 o výměře 133 m2, 1920/2 o výměře 13 m2, vše v k.ú. Podhradí u Aše a obci Podhradí formou kupní smlouvy mezi Ing. Vladimírem Čičmanským, bytem Podhradí 98, PSČ 352 01 Podhradí (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, 
tj. 660.300,-- Kč + 26.412,-- Kč daň z převodu nemovitostí, tj. celkem 686.712,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Ing. Vladimíra Čičmanského do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění kupní smlouvy, dle návrhu

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

Termín kontroly: 24.04.2014

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


100. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1775/1 
v k.ú. Krásná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 409/12/13

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 1775/1, která byla oddělena geometrickým plánem 
č. 726-23/2013 z původního pozemku p.p.č. 1775/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1775/4 o výměře 195 m2 v k.ú. a obci Krásná formou kupní smlouvy mezi panem Václavem Jedličkou, bytem Krásná 79, PSČ 352 01, Krásná (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, tj. 58.500,-- Kč + 2.340,-- Kč daň z převodu nemovitosti, tj. celkem 60.840,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Václava Jedličky do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění kupní smlouvy, dle návrhu

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

Termín kontroly: 24.04.2014

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


101. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 821/10 
v k.ú. Hroznětín

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 410/12/13

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 821/10, která byly oddělena geometrickým plánem 
č. 1393-56/2012 z původního pozemku p.p.č. 821/10 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 821/12 o výměře 158 m2 v k.ú. a obci Hroznětín, formou kupní smlouvy mezi panem Karlem Markem, trvale bytem Karlovarská 356, PSČ 362 33 Hroznětín (jako prodávající na straně jedné), 
a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za cenu 160,-- Kč/m2, tj. celkem 25.280,-- Kč, 
a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví pana Karla Marka do vlastnictví Karlovarského kraje

- schvaluje znění kupní smlouvy, dle návrhu

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

Termín kontroly: 24.04.2014

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


102. Úplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 203/13 
v k.ú. Dolní Hraničná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 411/12/13

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 203/13 o výměře 484 m2 v k.ú. Dolní Hraničná a obci Pomezí nad Ohří formou kupní smlouvy mezi společností STEEL EFECT a.s., se sídlem Karlova 2472/44, Cheb, PSČ 350 02, IČO 61860221, zastoupenou panem Janem Peroutkou, předsedou představenstva (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 120.000,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví společnosti STEEL EFECT a.s., 
do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 24.04.2014

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



103. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 459/23, 459/24, 459/25, 459/27, 459/28 a 459/29 v k.ú. Královské Poříčí

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 412/12/13

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.č. 459/23 o výměře 412 m2, 459/24 o výměře 296 m2, 459/25 
o výměře 598 m2, 459/27 o výměře 456 m2, 459/28 o výměře 232 m2 a 459/29 o výměře 464 m2 v k.ú. 
a obci Královské Poříčí, formou kupní smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, zastoupenou Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., generálním 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 245.000,-- Kč + náklady Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, vynaložené na vyhotovení znaleckého posudku a správní poplatky zaplacené katastrálnímu úřadu za doklady prokazující, že jde nezpochybnitelně o majetek státu v úhrnné výši 
6.000,-- Kč, tj. celkem 251.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví České republiky 
s právem hospodaření s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci, 
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: 24.04.2014

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


104. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1134/2 v k.ú. Horní Blatná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 413/12/13

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1134/2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 464-22/2013 z původního pozemku p.p.č. 1134/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 1134/11 
o výměře 86 m2 v k.ú. a obci Horní Blatná, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Markétou Tomkovou, bytem Vančurova 55, PSČ 362 35 Horní Blatná (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 17.200,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Markety Tomkové

- 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: 24.04.2014

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




105. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemku p.č. 1006 v k.ú. Drahovice, pozemku p.č. 2786 v k.ú. Karlovy Vary, vzdušného vedení 22 kV s příslušenstvím v k.ú. Aš

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 414/12/13

- schvaluje prodej pozemku p.č. 1006 o výměře 53 m2, který vznikl na základě geometrického  plánu 
č. 960-14/2013 ze dne 25.04.2013 z původního pozemku p.č. 1006 o výměře 52 m2, v k.ú. Drahovice 
a obci Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou pedagogickou, gymnáziem a vyšší odbornou školou Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, IČO 49753789 (jako prodávající na straně jedné) 
a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
IČO 24729035 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 72.080,-- Kč, 
tj. 1.360,-- Kč/m2, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

- schvaluje prodej pozemku p.č. 2786 o výměře 80 m2 v k.ú. Karlovy Vary, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem (jako prodávající na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 124.800,-- Kč, 
tj. 1.560,-- Kč/m2, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

- schvaluje prodej vzdušného vedení VN 22 kV, Alfe 3*70 s č. evidenčního celku 502089 včetně dvou úsekových odpojovačů (US_CH_1621, US_CH_6587) s příslušenstvím a 10 betonových sloupů v celkové délce 650 m v k.ú. Aš, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem (jako prodávající na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 (jako kupující na straně druhé), 
za dohodnutou kupní cenu 308.620,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

- ukládá řediteli Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 
Mgr. Bohuslav Peroutka, ředitel příspěvkové organizace Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary


106. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy č.p. 632 na pozemku st.p.č. 1720 
a pozemků st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850 v k.ú. Kraslice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 415/12/13

- schvaluje prodej budovy č.p. 632 na pozemku st.p.č. 1720 a pozemků st.p.č. 1720 a p.p.č. 6850, vše 
v k.ú. Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední školou živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizací (jako prodávající straně jedné) a manželi Jaroslavem 
a Veronikou Gasparikovými (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 580.000,-- Kč 
+ 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 581.000,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Gasparikových

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

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


107. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 837/10 v k.ú. Bezděkov 
u Prachomet

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 416/12/13

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 837/10 o výměře 20 m2 v k.ú. Bezděkov u Prachomet a obci Toužim formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Hanou Vlčkovou, bytem Bezděkov 28, PSČ 364 01 Toužim (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 1.200,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Hany Vlčkové

- 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: 24.04.2014

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


108. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemku p.p.č. 643 v k.ú. Tuřany 
u Kynšperku nad Ohří

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 417/12/13

- schvaluje prodej částí pozemku p.p.č. 643, které byly odděleny geometrickým plánem č. 138-56/2013 
z původního pozemku p.p.č. 643 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 643/2 o výměře 4 m2 a p.p.č. 643/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Tuřany u Kynšperku nad Ohří a obci Tuřany, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Jarmilou Šindelářovou, bytem Tuřany č.p. 10, Cheb, PSČ 350 02 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 560,-- Kč, 
a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Jarmily Šindelářové

- 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: 24.04.2014

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


109. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 823 v k.ú. Údrč 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 418/12/13

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 823, která byla oddělena geometrickým plánem č. 92-38/2013 
z původního pozemku p.p.č. 823 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 823/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Údrč a obci Bochov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající 
na straně jedné) a manželi Mgr. Marcelem Biskupem a Mgr. Lenkou Biskupovou, oba bytem Garibaldiho 16/4, Doubí, PSČ 360 07 Karlovy Vary (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 
1.680,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Biskupových

- 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: 24.04.2014

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

110. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 710 a p.p.č. 659 
v k.ú. Podhrad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 419/12/13

- schvaluje prodej částí pozemků p.p.č. 710 a p.p.č. 659, které byly odděleny geometrickým plánem 
č. 1099-18/2011 z původních pozemků p.p.č. 710 a p.p.č. 659 a označeny jako pozemky p.p.č. 710 díl "a" o výměře 39 m2, 710 díl "b" o výměře 28 m2, 659 díl "c" o výměře 15 m2 a 659 díl "d" o výměře 3 m2 
v k.ú. Podhrad a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, zastoupenou Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ, 
na základě pověření č. 1368 ze dne 26.06.2012 (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 28.690,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

- 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: 24.04.2014

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


111. Prodej nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – budovy bez čp/če na pozemku st.p.č. 2/1 
a pozemku st.p.č. 2/1 v k.ú. Dolní Dvory

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 420/12/13

- schvaluje prodej budovy bez čp/če na pozemku st.p.č. 2/1 a pozemku st.p.č. 2/1 o výměře 1620 m2 
v k.ú. Dolní Dvory, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem PaedDr. Josefem Novotným (jako prodávající straně jedné) a panem Radkem Sobotkou, bytem Bukovany 132, 
357 55 Bukovany (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 388.805,-- Kč + 1.000,-- Kč za správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tj. celkem 389.805,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Radka Sobotky

Termín kontroly: 19.06.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 421/12/13

- 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: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 


113. Darování movitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje městu Žlutice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 422/12/13

- schvaluje darování veškerého dlouhodobého movitého hmotného a nehmotného majetku, který byl svěřen do užívání příspěvkové organizaci Základní škola praktická Žlutice, a to z důvodu zrušení příspěvkové organizace Základní škola praktická 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: 13.02.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

Hlasování

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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.

Hlasování

115. Výjimka z „Pravidel pro správu majetku kraje“ a darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 423/12/13

- schvaluje darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje dle soupisu v celkové pořizovací hodnotě 591.077,61 Kč Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje, formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem a Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., dle návrhu

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

Hlasování

116. Zrušení části usnesení č. ZK 257/09/10 ze dne 16.09.2010 – Schválení majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov - přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018" 
a schválení dle nové žádosti 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 424/12/13

- zrušuje část dále uvedeného usnesení č. ZK 257/09/10 ze dne 16.09.2010 ve znění:
	
Schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 1055/22 o výměře 180 m2, v k.ú. Dolní Chodov, 
v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu 
ev. č. 209-018“, formou darovací smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00, IČO 709 94 234, (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o. 
do vlastnictví Karlovarského kraje

Zbývající usnesení č. ZK 257/09/10 ze dne 16.09.2010 se nemění.

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 1055/22 o výměře 180 m2 v k.ú. Dolní Chodov, v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/209 Chodov – přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018“ formou kupní smlouvy mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, zastoupenou Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., generálním 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 cenu 122,22 Kč/m2, tj. celkem 22.000,-- Kč + 5.000,-- Kč ostatní náklady prodávajícího, t.j. celkem 27.000,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví České republiky - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 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: 19.06.2014

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

Hlasování





117. 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
usnesením č. ZK 425/12/13

- zrušuje dále uvedené usnesení č. ZK 34/02/11 ze dne 17.02.2011 ve znění:

- schválení záměru bezúplatného nabytí následujících nemovitostí z majetku České republiky – Generálního ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle, IČO 71214011 budovy bez čp/če, technická vybavenost, na pozemku st.p.č. 255 a pozemku st.p.č. 255 o výměře 446 m2, vše v k. ú. Boží Dar

- zrušuje dále uvedené usnesení č. ZK 176/06/11 ze dne 16.06.2011 ve znění:

- schválení bezúplatného nabytí budovy bez čp/če, technická vybavenost, na pozemku st.p.č. 255, pozemku st.p.č. 255 o výměře 446 m2, vše v k. ú. Boží Dar, formou darovací smlouvy mezi Českou republikou – Generálním ředitelstvím cel, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 – Michle, 
IČO 71214011 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným hejtmanem 
PaedDr. Josefem Novotným (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti 
z majetku České republiky - Generálního ředitelství cel, do vlastnictví Karlovarského kraje

Zodpovídá:
Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku 

Hlasování

118. 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 426/12/13

- schvaluje výjimku z  Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí a to prodloužení termínu předání závěrečného vyúčtování do 30.6.2014 pro obec Vysoká Pec na akci „Vysoká Pec – Rudné, kanalizační sběrač“ a znění dodatku č. 2 ke smlouvě evidenčního  č. KK 01441/2013

Termín kontroly: 13.02.2014

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

Hlasování

119. Projekt „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ – administrace projektu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 427/12/13

- schvaluje poskytnutí účelově vázaného příspěvku Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, na administraci realizace projektu v období 2013 – 2015 
ve výši dle návrhu

Termín kontroly: 24.04.2014

Zodpovídá:
Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Hlasování

120a. Příprava veřejné zakázky s názvem ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" realizované příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech v rámci projektu s názvem ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 428/12/13

- schvaluje odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem ,,Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" realizované příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech a odůvodnění její účelnosti pro Předběžné oznámení zakázky

- schvaluje zahájení zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku s názvem ,,Rekonstrukce 
a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba západního křídla" realizované příspěvkovou organizací První české gymnázium v Karlových Varech

Termín kontroly: 13.02.2014

Zodpovídá:
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia 
v Karlových Varech

Hlasování


