Usnesení z 6. řádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.7.2006
13.7.2006		Strana 19 (celkem 20)
                            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 21



USNESENÍ

z 6. řádného jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 13.7.2006 v době od 9:05 do 12:31 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 39 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………   	 Ing. Orálek, Mgr. Borka, RNDr. Vylita, Bc. Gold, 								 Ing. Dušek, Jana Strnadová
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	            vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Pavlína Perutíková


usnesení č. 



A. 	 Volba návrhové komise
B.  	 Volba ověřovatelů zápisu
C.  	 Schválení programu jednání

1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.7.2006		ZK  107/07/06
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 13.7.2006				ZK  108/07/06
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  109/07/06
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  110/07/06
	a) Zpráva kontrolního výboru 								ZK  111/07/06
5.	Návrh na rozdělení příspěvku kraje obcím na financování potřeb jednotek sborů 	ZK  112/07/06
dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2006
6.	Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Skalná za účelem sdružení investičních 	ZK  113/07/06
prostředků na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) určené pro jednotku 
SDH Skalná
7.	Poskytnutí příspěvků pro místní akční skupiny v území Karlovarského kraje		ZK  114/07/06
8.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2006			ZK  115/07/06
9.	Soutěž Vesnice roku 2006 - krajské kolo 							ZK  116/07/06
10.	Zřízení příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu 	ZK  117/07/06
Karlovarského kraje
11.	Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 	ZK  118/07/06
příspěvkové organizace
12.	Schválení výsledků Koncesních řízení na tratě 142, 146 a 148				ZK  119/07/06
13.	Revokace usnesení č. ZK 29/04/03 – Stavba „III/00630 Silniční propojení Sokolov, 	ZK  120/07/06
Těšovice – Královské Poříčí“
14.	Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice na akci „Festival 		ZK  121/07/06
Big Bandových orchestrů“ a Městu Cheb na vybudování památníku
15.	Poskytnutí příspěvku na likvidaci škod způsobených na majetku obcí na území 	ZK  122/07/06
Karlovarského kraje
16.	Informace o dotacích ve školství za I. pololetí roku 2006					ZK  123/07/06
17.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK  124/07/06
parcely č. 785/2 a část pozemkové parcely č. 810 v k.ú. Hory u Oloví
18.	Bezúplatné  nabytí  nemovitostí  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje –  p.p.č. 179/1,  	ZK  125/07/06
část  p.p.č. 208/3 a 374/1 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou
19.	Revokace části usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.04 – Bezúplatný převod 		ZK  126/07/06
nemovitostí v majetku Karlovarského kraje a bezúplatné nabytí nemovitosti 
do majetku Karlovarského kraje v k.ú. Loket
20.	Revokace usnesení č. ZK 98/04/05 ze dne 21.4.05 – Bezúplatný převod nemovitosti 	ZK  127/07/06
v majetku Karlovarského kraje – p.p.č. 658/6 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé
21.	Revokace usnesení č. ZK 99/04/05 ze dne 21.4.05 – Bezúplatný převod nemovitostí 	ZK  128/07/06
v majetku Karlovarského kraje do majetku Lesů ČR, s.p. a bezúplatné nabytí 
nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku Karlovarského kraje
22.	Revokace usnesení č. ZK 50/03/05 ze dne 10.3.05 – Bezúplatný převod nemovitostí 	ZK  129/07/06
v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí 
nemovitostí v majetku Města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje
23.	Revokace usnesení č. ZK 51/03/05 ze dne 10.3.05 – Bezúplatný převod nemovitostí 	ZK  130/07/06
v majetku Karlovarského kraje do majetku Lesů ČR, s.p. a bezúplatné nabytí 
nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku Karlovarského kraje
24.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK  131/07/06
Města Nová Role a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nová Role 
do majetku Karlovarského kraje
25.	Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK  132/07/06
Města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Nové Sedlo 
do majetku Karlovarského kraje
26.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3969 	ZK  133/07/06
v k.ú. Sokolov
27.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 432/1 	ZK  134/07/06
v k.ú. Horní Lažany u Lipové
28.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če  na stavební 	ZK  135/07/06
parcele č. 7403 v k.ú. Cheb
29.	Účast Karlovarského kraje na přijetí úvěru pro Společenství vlastníků jednotek 	ZK  136/07/06
domu čp.1034 a čp.1033 v Karlových Varech na financování rekonstrukce 
společných částí domu
30.	Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině pro Krajské muzeum Sokolov, příspěvkovou 		ZK  137/07/06
organizaci
31.	Výstupy projektu Phare 2003 - RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb 	ZK  138/07/06
v Karlovarském kraji
32.	Zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče v bytě pěstouna, Karlovy Vary, 		ZK  139/07/06
Plešivecká č. 5
33.	Příspěvek obecně prospěšné společnosti Horní hrad					ZK  140/07/06
34.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK  141/07/06
35.	Zásady pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského 	ZK  142/07/06
kraje
36.	Schválení financování projektů na podporu aktivit v oblasti prevence společensky 	ZK  143/07/06
nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2006
37.	Financování projektu „Thomas – rekonstrukce a modernizace učeben a dílen 		ZK  144/07/06
elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“ příspěvkové organizace 
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
38. 	Informace o hospodaření nemocnic v roce 2005						ZK  145/07/06


39.	a) Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 458 a p.č. 463 v k.ú. 	ZK  146/07/06
	  Dolní Žďár u Ostrova, zánik věcného břemene k st.p.č. 93/4 v k.ú. Dolní Žďár 
	  u Ostrova, úplatné nabytí  pozemku p.č. 456 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova









              JUDr. Josef Pavel v. r.	        	                 	       RNDr. Petr Horký v. r.
             	    hejtman                  					náměstek hejtmana	
               Karlovarského kraje       				    










































A) Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Zdeňku Fiedlerovou
- Petra Martínka
- Václava Veselého

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Ing. Jiřího Mutinského
- Josefa Murča
hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo program dnešního jednání s těmito změnami:

Rozšíření programu o:
bod č. 39a)	- Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 458 a p.č. 463 v k.ú. 	Dolní 			Žďár u Ostrova, zánik věcného břemene k st.p.č. 93/4 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, úplatné 			nabytí  pozemku p.č. 456 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova
hlasování



1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.7.2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  107/07/06

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.7.2006
 
Zodpovídá:	Ing. Jan Šnajdr, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
hlasování



2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 13.7.2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  108/07/06

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje a jednání:

		11. řádné dne 6. dubna 2006
		12. mimořádné dne 7. dubna 2006
		13. mimořádné dne 10. dubna 2006
		14. mimořádné dne 14. dubna 2006
		15. řádné dne 27. dubna 2006
		16. řádné dne 11. května 2006
		17. mimořádné dne 15. května 2006
		18. mimořádné dne 22. května 2006
		19. řádné dne 25. května 2006
		20. mimořádné dne 5. června 2006
		21. řádné dne 8. června 2006
		22. řádné dne 16. června 2006
		23. mimořádné dne 19. června 2006

Zodpovídá:	Ing. Jan Šnajdr, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
hlasování



3.  Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  109/07/06

- bere na vědomí informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady kraje

hlasování


4.  Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  110/07/06

- bere na vědomí informaci o činnosti výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování


4a) Zpráva kontrolního výboru 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  111/07/06

- bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 19/6/06 - 25/6/06

- bere na vědomí usnesení z 11. mimořádného zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 26/7/06 - 30/7/06

Zodpovídá: Ing. Blanka Patočková, zapisovatelka kontrolního výboru
hlasování



5. Návrh na rozdělení příspěvku kraje obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v roce 2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  112/07/06

- schvaluje výši příspěvků kraje obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje dle rozpisu v celkové částce 2 910 000,- Kč

Termín kontroly: 21.9.2006 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 
hlasování



6. Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Skalná za účelem sdružení investičních prostředků na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) určené pro jednotku SDH Skalná

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  113/07/06

- schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 1.000.000,- Kč pro obec Skalná za účelem sdružení investičních prostředků na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) určené pro jednotku SDH Skalná

Termín kontroly: 21.9.2006 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení 
hlasování



7. Poskytnutí příspěvků pro místní akční skupiny v území Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  114/07/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,- Kč (na 1 místní akční skupinu) pro 5 místních akčních skupin působících nebo vznikajících v Karlovarském kraji v rámci principu LEADER, tzn. celkem 
500.000,- Kč 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem smluv s příjemci příspěvku dle návrhu

Zodpovídá: Ing. Luboš Orálek, uvolněný člen zastupitelstva
hlasování



8. Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  115/07/06

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro Město Cheb ve výši 840 tis. Kč, Město Loket nad Ohří ve výši 600 tis. Kč a Město Karlovy Vary ve výši 967 tis. Kč

Termín kontroly: 1. čtvrtletí 2007

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





9. Soutěž Vesnice roku 2006 - krajské kolo 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  116/07/06

- schvaluje poskytnutí finančních odměn z  rozpočtu Karlovarského kraje pro oceněné obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže „Vesnice roku 2006“ ve výši:

	obec Šabina -  vítěz krajského kola  							45 000,-Kč
	obec Královské Poříčí - diplom za vzorné vedení obecní knihovny 		20 000,-Kč
	obec Královské Poříčí - diplom za vzorné vedení kroniky 				20 000,-Kč
	obec Božíčany - diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci 			10 000,-Kč
	obec Merklín - mimořádné ocenění – „obec jako pospolitost“			15 000,-Kč
	obec Staré Sedlo - mimořádné ocenění – „obec jako partner“			15 000,-Kč
	obec Krásná - mimořádné ocenění – „obec pro 21. století“				15 000,-Kč
	obec Děpoltovice – objev roku 							10 000,-Kč

obec Vysoká Pec – objev roku							10 000,-Kč

Termín kontroly: 21.9.2006

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



10. Zřízení příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  117/07/06

- schvaluje zřízení příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje s účinností od 13. července 2006

- vydává rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje s účinností od 13. července 2006

- vydává zřizovací listinu příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje s účinností od 13. července 2006

- ukládá odboru regionálního rozvoje krajského úřadu zajistit veškeré úkoly spojené se zřízením příspěvkové organizace Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

- ukládá odboru regionálního rozvoje krajského úřadu předložit rozhodnutí o zřízení k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 21.9.2006 

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



11. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  118/07/06

- schvaluje Dodatek č. 4 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace dle návrhu

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 4

- ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství realizovat veškeré úkoly spojené s žádostí zřizovatele o zápis změn v obchodním rejstříku

- zmocňuje vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje k podpisu žádostí zřizovatele o zápis změn v obchodním rejstříku 

Termín kontroly: 21.9.2006

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
hlasování



12. Schválení výsledků Koncesních řízení na tratě 142, 146 a 148

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  119/07/06

- schvaluje výsledek koncesního řízení s názvem „Zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na tratích č. 146 Cheb – Luby u Chebu a č. 148 Cheb – Hranice v Čechách a zpět na období od 1.1.2007 do 31.12.2010“ v souladu s doporučením Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, resp. jako celkově ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče České dráhy, a.s. s nabídkovou cenou kompenzačního vlakového kilometru (Kvlkm) ve výši 52,53 Kč/Kvlkm (bez vlivu DPH), což představuje maximální roční prokazatelnou ztrátu na obou tratích v celkové výši 20.531.948,- Kč (slovy: Dvacetmiliónůpětsettřicetjedentisícdevětsetčtyřicetosm korun českých), která se může navyšovat maximálně o skutečnou míru inflace uveřejněnou Českým statistickým úřadem, a to dle podmínek platné smlouvy

- ukládá Radě Karlovarského kraje zajistit všechny právní úkony související s uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby na zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na tratích č. 146 Cheb – Luby u Chebu a č. 148 Cheb – Hranice v Čechách a zpět, na období od 1.1.2007 do 31.12.2010, s vítězem koncesního řízení doporučeným komisí pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, tj. se společností České dráhy a.s., dle návrhu

- bere na vědomí informaci o zrušení koncesního řízení s názvem „Zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje drážní dopravou na trati č. 142 Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt a zpět (v úseku Karlovy Vary – Potůčky), na období od 1.1.2007 do 31.12.2010“, v souladu s částí 17. „Další podmínky koncesního řízení a upřesňující požadavky zadavatele“ písm. b) zadávací dokumentace a o zajištění všech potřebných úkonů souvisejících se zrušením tohoto koncesního řízení vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín kontroly: 14.12.2006 

Zodpovídá: Ing. Milan Novák, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
hlasování






13. Revokace usnesení č. ZK 29/04/03 – Stavba „III/00630 Silniční propojení Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  120/07/06

- ruší  bod 1. v usnesení č. ZKK 29/04/03, tj. tento text : „silniční stavba „Spojka Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice“, v rozsahu dle Přílohy č. 1 včetně pozemkových parcel touto stavbou zastavěných, formou darovací smlouvy mezi firmou Eastman Sokolov a.s. (jako dárce na straně jedné) a Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé)“

Termín kontroly: 21.9.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje
hlasování



14. Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje Městu Kraslice na akci „Festival Big Bandových orchestrů“ a Městu Cheb na vybudování památníku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  121/07/06

- schvaluje poskytnutí příspěvku Městu Kraslice na akci „Festival Big Bandových orchestrů“ v částce 40.000,-- Kč

- schvaluje poskytnutí příspěvku Městu Cheb na vybudování památníku na počest obětem, které přišly o život při pokusech o přechod státní hranice před rokem 1989 v částce 100.000,-- Kč

Termín kontroly: 21.9.2006

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
hlasování



15. Poskytnutí příspěvku na likvidaci škod způsobených na majetku obcí na území Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  122/07/06

- schvaluje Poskytnutí příspěvku obci na likvidaci škod způsobených povodněmi v roce 2006 na obecní infrastruktuře dle návrhu

Termín kontroly: 21.9.2006

Zodpovídá:  Bc. Joža Lokajíček, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
hlasování



16. Informace o dotacích ve školství za I. pololetí roku 2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  123/07/06

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství za I. pololetí roku 2006

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování



17. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 
č. 785/2 a část pozemkové parcely č. 810 v k.ú. Hory u Oloví

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  124/07/06

- schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 785/2 o výměře 34 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 175-87/2004 z původní pozemkové parcely č. 785/2 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 785/10 a části p.p.č. 810 o výměře 15 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 810 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 810/2, vše v k.ú. Hory u Oloví a obci Oloví, formou darovací smlouvy mezi Obcí Oloví, se sídlem Hory 42, PSČ 357 07 Oloví, IČ 00259535, zastoupenou panem Vladimírem Opolským, starostou obce (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Obce Oloví do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 14.12.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje



18. Bezúplatné  nabytí  nemovitostí  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje –  p.p.č. 179/1,  část  p.p.č. 208/3 a 374/1 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  125/07/06

- schvaluje bezúplatné nabytí p.p.č. 179/1 o výměře 49 m2 , která byla geometrickým plánem č. 66-52/2005 označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 357/10, části p.p.č. 208/3 o výměře 61 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 208/3 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 357/13 a části p.p.č. 374/1 o výměře 5 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 374/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 357/14, vše v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a obci Bečov nad Teplou, formou darovací smlouvy mezi Městem Bečov nad Teplou, se sídlem Náměstí 5. května 1, PSČ 364 64 Bečov nad Teplou, IČ 00254410, zastoupeným panem Františkem Neuwirthem, starostou města (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Bečov nad Teplou do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 14.12.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje

hlasování en bloc o bodech č. 17 a 18


19. Revokace části usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.04 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje a bezúplatné nabytí nemovitosti do majetku Karlovarského kraje v k.ú. Loket

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  126/07/06

- zrušuje dále uvedenou část usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.2004 ve znění

- Schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 424/6, 
- Schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 370/3 - celkem o výměře 476 m2, v k.ú. a obci Sokolov

          Zbývající část usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.2004 se nemění.

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 424/13,
        
- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely  č. 370/6 - celkem o výměře 489 m2, v k.ú. a obci Loket  

       Zbývající část usnesení č. ZK 20/02/04 ze dne 5.2.2004 se nemění.      

Termín kontroly: 14.12.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje



20. Revokace usnesení č. ZK 98/04/05 ze dne 21.4.05 – Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – p.p.č. 658/6 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  127/07/06

- zrušuje dále uvedené usnesení č. ZK 98/04/05 ze dne 21.4.2005 ve znění

- Schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 658/6 o výměře 532 m2 v k.ú. Staré Sedlo u Teplé, formou souhlasného prohlášení mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako převodce na straně jedné) a ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem z pověření pak ředitelem Lesního závodu Stříbro Ing. Josefem Kuchařem (jako nabyvatel na straně druhé) a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ČR-Lesy České republiky, s.p.
- Ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětného souhlasného prohlášení a pověřuje jej podpisem tohoto prohlášení

Termín kontroly:  14.12.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje





21. Revokace usnesení č. ZK 99/04/05 ze dne 21.4.05 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Lesů ČR, s.p. a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  128/07/06

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. ZK 99/04/05 ze dne 21.4.2005 ve znění

- Schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel č. 1648/1 o výměře 8.920 m2 v k.ú. Rudné, p.p.č. 687/4 o výměře 4.999 m2 v k.ú. Ryžovna, p.p.č. 147 o výměře 1.649 m2 v k.ú. Sadov, p.p.č. 1263/1 o výměře 8.345 m2 a p.p.č. 1267 o výměře 6.359 m2 v k.ú. Radošov, formou souhlasného prohlášení mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako převodce na straně jedné) a ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem, z pověření pak ředitelem Lesního závodu Horní Blatná Ing. Janem Neumanem (jako nabyvatel na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ČR-Lesy České republiky, s.p. 
- Schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 424/10 o výměře 189 m2 v k.ú. Loket, formou souhlasného prohlášení mezi ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem, z pověření pak ředitelem Lesního závodu Horní Blatná Ing. Janem Neumanem (jako převodce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako nabyvatel na straně druhé) a tím převádí předmětnou pozemkovou parcelu z vlastnictví ČR-Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Karlovarského kraje
- Ukládá řediteli Krajské správy a údržbou silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětných souhlasných prohlášení a pověřuje jej podpisem těchto prohlášení

Termín kontroly:  14.12.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje



22. Revokace usnesení č. ZK 50/03/05 ze dne 10.3.05 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  129/07/06

- zrušuje dále uvedené usnesení č. ZK 50/03/05 ze dne 10.3.2005 ve znění

- Schvaluje bezúplatný převod části p.p.č. 1313/1 díl „a“ o výměře 52 m2, části p.p.č. 1313/1 díl „c“ o výměře 852 m2, p.p.č.1313/4 o výměře 708 m2, p.p.č. 1313/5 o výměře 281 m2, p.p.č. 1313/6 o výměře 620 m2, p.p.č. 1368 o výměře 67m2, p.p.č. 1389/4 o výměře 553 m2 a p.p.č. 1310/5 o výměře 470 m2, vše pro k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obec Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, IČ 00 25 95 27, zastoupeným starostou Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo
- Schvaluje bezúplatné nabytí části p.p.č. 656 díl „d“ o výměře 30 m2 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte 
a obci Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo, IČ 00 25 95 27, zastoupeným starostou Ing. Davidem Cervanem, Ph.D. (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 část pozemkové parcely z vlastnictví Města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje
      - Ukládá řediteli Krajské správy a údržbou silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly:  14.12.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje



23. Revokace usnesení č. ZK 51/03/05 ze dne 10.3.05 – Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Lesů ČR, s.p. a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Lesů ČR, s.p. do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  130/07/06

- zrušuje dále uvedené usnesení č. ZK 51/03/05 ze dne 10.3.2005 ve znění

- Schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel p.č. 360 o výměře 22.421 m2 v k.ú. Milíře  u Rovné, obec Rovná a p.č. 1816 o výměře 4.206 m2 v k.ú. Vranov u Rovné, obec Rovná, včetně stavby silnice č. III/21025, formou smlouvy o uzavření budoucí smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako budoucí převodce na straně jedné) a ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem z pověření pak ředitelem Lesního závodu Kladská Ing. Josefem Hruškou (jako budoucí nabyvatel na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku ČR-Lesy České republiky, s.p. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje podá žádost o vyřazení silnice č. III/21025 ze silniční sítě. Poté bude sepsáno souhlasné prohlášení
- Schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel p.č. 336 o výměře 18.185 m2 v k.ú. Milíře u Rovné, obec Rovná a p.č. 1498 o výměře 119 m2 v k.ú. Hrušková, obec Sokolov, formou souhlasného prohlášení mezi ČR-Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ  42196451, zastoupeným generálním ředitelem Ing. Kamilem Vyslyšelem z pověření pak ředitelem Lesního závodu Kladská Ing. Josefem Hruškou (jako převodce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako nabyvatel na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví ČR-Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Karlovarského kraje
      - Ukládá řediteli Krajské správy a údržbou silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření 	předmětné smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, následně souhlasného prohlášení a pověřuje jej        	podpisem této smlouvy, následně souhlasného prohlášení
      - Ukládá řediteli Krajské správy a údržbou silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření 	předmětného souhlasného prohlášení a pověřuje jej podpisem tohoto prohlášení

Termín kontroly:  14.12.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje

hlasování en bloc o bodech č. 19, 20, 21, 22 a 23


24. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nová Role do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  131/07/06

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 975 díl „c“ o výměře 4 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 348-1056/2005 a sloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/2, části pozemkové parcely č. 975 díl „i“ o výměře 88 m2, který byl oddělen  stejným geometrickým plánem a sloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/3, části pozemkové parcely č. 984/1 díl „d“ o výměře 1 m2, který byl oddělen stejným geometrickým plánem a sloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/2, části pozemkové parcely č. 984/1 díl „j“ o výměře 5 m2, který byl oddělen stejným geometrickým plánem a sloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 975/3 a části pozemkové parcely č. 984/1 díl „l“ o výměře 81 m2, který byl oddělen stejným geometrickým plánem a sloučen do nově vzniklé pozemkové parcely č. 984/3, vše v k.ú. Mezirolí a obci Nová Role, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Nová Role, se sídlem Chodovská 236, PSČ 362 25 Nová Role, IČ 00254819 zastoupeným starostou města panem Václavem Heřmanem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nová Role

- schvaluje bezúplatné nabytí části stavební parcely č. 49/1 díl „a“ o výměře 12 m2, který byl oddělen geometrickým plánem č. 348-1056/2005 a sloučen do původní pozemkové parcely č. 975, která byla stejným geometrickým plánem označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 975/1 a části stavební parcely č. 49/1 díl „b“ o výměře  133 m2, který byl stejným geometrickým plánem sloučen do původní pozemkové parcely č. 984/1, vše  v k.ú. Mezirolí a obci Nová Role, formou darovací smlouvy mezi Městem Nová Role, se sídlem Chodovská 236, PSČ 362 25 Nová Role, IČ 00254819, zastoupeným starostou města panem Václavem Heřmanem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Nová Role do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 21.9.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje
hlasování



25. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo a bezúplatné nabytí nemovitosti v majetku Města Nové Sedlo do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  132/07/06

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 1313/1 o výměře 49 m2, která byla oddělena  geometrickým plánem č. 458-2586/2005 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1313/7, části pozemkové parcely č. 1313/1 o výměře 852 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1313/8, části pozemkové parcely č. 1313/1 o výměře 708 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1313/9, části pozemkové parcely č. 1313/1 o výměře 281 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1313/10, části pozemkové parcely č. 1313/1 díl „a“ o výměře 438 m2 , která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a sloučena do nově vzniklé pozemkové parcely označené jako p.p.č. 1313/11, části pozemkové parcely č. 1368 díl „b“ o výměře 182 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a sloučena do nově vzniklé pozemkové parcely označené jako p.p.č. 1313/11, části pozemkové parcely č. 1315 o výměře 346 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1315/3, části pozemkové parcely č. 1313/1 díl „e“ o výměře 53 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a sloučena do pozemkové parcely č.1368, části pozemkové parcely č. 1368 díl „f“ o výměře 14 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a sloučena do pozemkové parcely č. 1368, části pozemkové parcely  č. 1389 o výměře 207 m2, která byla oddělena  stejným geometrickým plánem a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1389/6 a části pozemkové parcely č. 1310/1 o výměře 470 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 296-2586/98 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 1310/5,  vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako dárce na straně jedné) a Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, IČ 259527, zastoupeným starostou panem Ing. Davidem Cervanem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Nové Sedlo

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemkové parcely č. 656 o výměře 28 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 458-2586/2005 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 656/3  v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo,  formou darovací smlouvy mezi Městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, PSČ 357 34 Nové Sedlo, IČ 259527, zastoupeným  starostou panem Ing. Davidem Cervanem (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 Města Nové Sedlo do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 21.9.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje
hlasování



26. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 3969 v k.ú. Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  133/07/06

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3969 o výměře 578 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2126-1249/2006 z původní pozemkové parcely č. 3969 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 3969/12, vše v k.ú. a obci Sokolov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a paní Petrou Schönerovou, trvale bytem Horní Pochlovice 10, PSČ 357 51 Kynšperk nad Ohří a panem Martinem Rudolfem, trvale bytem Čs. Lesů 757, PSČ 357 09 Habartov (jako kupující na straně druhé), za cenu 972,37 Kč/m2, tj. 562.030,-Kč + 1.800,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 4.492,50Kč za vyhotovení geometrického plánu tj. celkem 568.322,50,-Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví paní Petry Schönerové a pana Martina Rudolfa. Spoluvlastnické podíly obou spoluvlastníků budou rovné

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

Termín kontroly:  14.12.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje



27. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 432/1 v k.ú. Horní Lažany u Lipové

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  134/07/06

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 432/1 o výměře 61 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 112-9/2006 z původní pozemkové parcely č. 432/1 a označena novým parcelním číslem jako stavební parcela č. 54, vše v k.ú. Horní Lažany u Lipové a obci Lipová, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a manželi Jiřím a Matildou Pockovými, trvale bytem  Lipová – Horní Lažany č.p. 8, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 75,40 Kč/m2 tj. 4.600,-Kč + 1.840,-Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 6.440,-Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku manželů Pockových

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

Termín kontroly:  14.12.2006

Zodpovídá: Petr Želechovský, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje



28. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – garáže bez čp/če  na stavební parcele č. 7403 v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  135/07/06

- schvaluje prodej objektu garáže bez čp/če na stavební parcele č. 7403, včetně stavební parcely č. 7403 o výměře 18 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a panem MUDr. Jánem Cabadajem a paní Margitou Cabadajovou (jako kupující na straně druhé), za cenu 51.000,-- Kč a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Cabadajových

Termín kontroly:  14.12.2006

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí majetkoprávního odboru 

hlasování en bloc o bodech č. 26, 27 a 28



29. Účast Karlovarského kraje na přijetí úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu čp.1034 a čp.1033 v Karlových Varech na financování rekonstrukce společných částí domu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  136/07/06

- schvaluje vydání souhlasného stanoviska pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1034 a čp. 1033 v Karlových Varech k přijetí úvěru ve výši 2.000.000,-- Kč na provedení rekonstrukce společných částí domu a na vybudování domovního výtahu

- ukládá řediteli Středního odborného učiliště stravování a služeb, Karlovy Vary, Ondřejská 56 vydat  Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1034 a 1033 v Karlových Varech souhlasné stanovisko k přijetí úvěru ve výši 2.000.000,-- Kč na provedení rekonstrukce společných částí domu a na vybudování domovního výtahu

Termín kontroly:  14.12.2006

Zodpovídá: RNDr.Jiří Neumann, ředitel Středního odborného učiliště stravování a služeb, Karlovy Vary

hlasování


30. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině pro Krajské muzeum Sokolov, příspěvkovou organizaci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  137/07/06

- schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nahlásit Dodatek č. 4 do obchodního rejstříku

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dodatku č. 4

Termín kontroly: 14.12.2006

Zodpovídá: Jan Prudík, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

hlasování


31. Výstupy projektu Phare 2003 - RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  138/07/06

- schvaluje výstupy z projektu Phare 2003 – RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji a to: Analýzu rozvojových plánů zařízení sociálních služeb, Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007-2017, Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji – Výstupy projektu Phare  2003

- doporučuje realizovat výstupy z projektu Phare 2003 – RLZ s názvem Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji a to:  Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007-2017, rozvojové plány zařízení sociálních služeb, které zřizuje Karlovarský kraj, které byly zpracovány v rámci projektu viz bod II. písm.b) důvodové zprávy

- bere na vědomí Analýzu závěrečných zpráv z procesu sebehodnocení

Termín kontroly: 14.12.2006

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



32. Zrušení zařízení pro výkon pěstounské péče v bytě pěstouna, Karlovy Vary, Plešivecká č. 5

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  139/07/06

- schvaluje zrušení Zařízení pro výkon pěstounské péče v bytě pěstounky paní Milady Bláhové, Karlovy Vary, Plešivecká č. 5 (dále jen „zařízení“) zřízené na základě Zřizovací listiny vydané Okresním úřadem Karlovy Vary ze dne 1. 4. 2000, č.j. Př/116/00, ve znění Dodatku č. 1 schváleného usnesením  Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 70/03/05 ze dne 10.3.2005

 - schvaluje bezúplatný převod některých věcí movitých ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Milady Bláhové darovací smlouvou dle návrhu

Termín kontroly: 14.12.2006

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



33. Příspěvek obecně prospěšné společnosti Horní hrad

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  140/07/06

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku obecně prospěšné společnosti Horní hrad na odkanalizování objektu
 
Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
hlasování



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  141/07/06

- schvaluje poskytnutí částky 1.267.515,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   21.9.2006

Zodpovídá:   Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
hlasování



35. Zásady pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  142/07/06

- schvaluje Zásady pro provádění změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Zodpovídá: Ing. Eliška Vršecká, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
hlasování



36. Schválení financování projektů na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2006

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  143/07/06

- schvaluje poskytnutí účelové dotace v celkové výši 118.000,-- Kč na financování vybraných projektů v rámci Programu MŠMT na podporu prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2006  u škol zřizovaných obcemi dle přílohy zprávy  

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

Termín kontroly:  21.9.2006

Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
hlasování



37. Financování projektu „Thomas – rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  144/07/06

- schvaluje poskytnutí bezúročné finanční půjčky ve výši 1.760.000,-- Kč, příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 264.000,-- Kč na předfinancování projektu „Thomas – rekonstrukce a modernizace učeben a dílen elektrotechnických oborů Centra celoživotního vzdělávání“ příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a uzavření smluv dle návrhů 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí půjčky a příspěvku k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly:  21.9.2006

Zodpovídá: Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
hlasování


38.  Informace o hospodaření nemocnic v roce 2005

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  145/07/06

- bere na vědomí informaci o hospodaření Nemocnice Karlovy Vary spol. s r.o., Nemocnice Sokolov spol. s r.o. a  Nemocnice Cheb spol. s r.o. za rok 2005

Zodpovídá: 
MUDr. Jiří Štefan,  jednatel Nemocnice Karlovy Vary spol. s r.o.
MUDr. Věra Procházková, jednatelka Nemocnice Sokolov spol. s r.o.
MUDr. Ilja Horník, jednatel Nemocnice Cheb spol. s r.o.
hlasování



39a) Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p.č. 458 a p.č. 463 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, zánik věcného břemene k st.p.č. 93/4 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, úplatné nabytí  pozemku p.č. 456 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  146/07/06

- schvaluje bezúplatné nabytí ideálního spoluvlastnického podílu 25/10000 k p.p.č. 458 (ostatní plocha) o výměře 10094 m2 a ideálního spoluvlastnického podílu 25/10000 k p.p.č. 463 (ostatní plocha) o výměře 6526 m2, to vše v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, obec Ostrov, se všemi právy, povinnostmi a příslušenstvím, formou darovací smlouvy uzavřené mezi společností HQU International, a.s., se sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00  Praha 1, IČ 26502399, a Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov, IČ 70845425 dle návrhu

- schvaluje úplatné nabytí  pozemku p.č. 456 (ostatní plocha) o výměře 3 109 m2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, obec Ostrov, se všemi právy, povinnostmi a příslušenstvím, formou kupní smlouvy uzavřené mezi společností HQU International, a.s., se sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00  Praha 1, IČ 26502399, a Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov, IČ 70845425, za cenu 49,00 Kč za 1 m2, tj. za celkovou kupní cenu 152.341,00 Kč, dle návrhu

- ukládá řediteli Střední průmyslové školy Ostrov  realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací a kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem těchto smluv

- svěřuje správu spoluvlastnického podílu 25/10000 k p.p.č. 458 (ostatní plocha) o výměře 10094 m2 a ideálního spoluvlastnického podílu 25/10000 k p.p.č. 463 (ostatní plocha) o výměře 6526 m2, to vše v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova a pozemku p.č. 456 (ostatní plocha) o výměře 3 109 m2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, obec Ostrov, Střední průmyslové škole Ostrov

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy provést změny ve zřizovací listině Střední průmyslové školy Ostrov o správu spoluvlastnického podílu 25/10000 k p.p.č. 458 (ostatní plocha) o výměře 10094 m2 a ideálního spoluvlastnického podílu 25/10000 k p.p.č. 463 (ostatní plocha) o výměře 6526 m2, to vše v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova a pozemku p.č. 456 (ostatní plocha) o výměře 3 109 m2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, obec Ostrov

Termín kontroly: 21.9.2006

Zodpovídá: Ing. Záviš Kulík, ředitel Střední průmyslové školy Ostrov
                     Ing. Martina Klánová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

hlasování



