Usnesení ze  3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 19.4.2007
19.4.2007		Strana 1 (celkem 16)
                            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

ze 3. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 19.4.2007 v době od 9:06 do 10:34 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 42 členů zastupitelstva
Omluveni:               ……………………………   	 Dagmar Strnadová, MUDr. Morávek, Ing. Dušek
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 19.4.2007		ZK  73/04/07
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 19.4.2007				ZK  74/04/07
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  75/04/07	
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  76/04/07
5.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP 2005-2006 – opatření 3.2 	ZK  77/04/07
a podopatření 4.1.2 – schválení akcí v rámci 2. kola výzvy
6.	Úprava č. 1 Pravidel pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 	ZK  78/04/07
kraje, odboru regionálního rozvoje pro rok 2007, na podporu územně plánovací 
činnosti obcí (č. ZK 06/01/07) - upřesnění podmínek pro čerpání dotace (ve vztahu 
k novému stavebnímu zákonu)
7.	Návrh na udělení dotací pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací 	ZK  79/04/07
činnosti obcí Karlovarského kraje” z rozpočtu odboru regionálního rozvoje 
Karlovarského kraje - I. kolo
8.	Návrh na udělení dotací pro rok 2007 v dotačním titulu na „vybavení pracovišť 	ZK  80/04/07
standardizovaných územně analytických podkladů“ z rozpočtu odboru regionálního 
rozvoje Karlovarského kraje
  9.	Zrušení předpisů Zastupitelstva Karlovarského kraje					ZK  81/04/07
10. 	Program obnovy venkova 2007 – změny v dotovaných akcích				ZK  82/04/07
11. 	Partnerství pro budoucnost - návrhy Dodatků ke Smlouvám o partnerství a vzájemné 	ZK  83/04/07
spolupráci
12. 	Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy 	ZK  84/04/07
a samosprávy Karlovarského kraje podmínkách Evropské unie“ - schválení žádosti 
o závazné finanční krytí projektu v rámci programu Leonardo da Vinci
13.	Dohoda o narovnání mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.	ZK  85/04/07
14.	Rozpočtová změna										ZK  86/04/07
15.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007				ZK  87/04/07
16.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 462/2 	ZK  88/04/07
	v k.ú. Dolní Lipina
17.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 505/13 	ZK  89/04/07
	v k.ú. Dřenice 
	u Chebu
18.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 505/5 	ZK  90/04/07
	v k.ú. Dřenice u Chebu
19.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 474 v k.ú. 		ZK  91/04/07
	Františkovy Lázně
20.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje od Pozemkového 	ZK  92/04/07
	fondu ČR (6. fáze)
21.	Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje - nemovitosti 		ZK  93/04/07
	v areálu Středního odborného učiliště Toužim
22.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK  94/04/07
	Města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města 
	Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje
23.	Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - části pozemkových 	ZK  95/04/07
	parcel č. 1777 a  261/1 v k.ú. Dolní Chodov
24.	Revokace usnesení č. ZK 41/03/06 ze dne 9.3.2006 - Prodej nemovitosti v majetku 	ZK  96/04/07
	Karlovarského 	kraje - část p.p.č. 724/1 v k.ú. Svatava
25.	Revokace části usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 - Majetkoprávní 		ZK  97/04/07
	vypořádání stavby „II/209 Chodov-přeložka silnice včetně úpravy podjezdu 
	ev. č. 209-018”
26.	Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Letišti Karlovy Vary 	ZK  98/04/07
	s.r.o.
27. 	Schválení záměru nabytí nemovitostí - st.p.č. 27 v k.ú. Chlum u Novosedel 		ZK  99/04/07
	a p.p.č. 48/2 v k.ú. Chlum u Novosedel
28.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek 	ZK 100/04/07
	a památkově hodnotných objektů v roce 2007
29.	Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, 		ZK 101/04/07
příspěvková organizace
30.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK 102/04/07
31.	Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce					ZK 103/04/07
32.	Změny zřizovacích listin u příspěvkových organizací vykonávajících činnost 		ZK 104/04/07
středních škol zřizovaných Karlovarským krajem
33.	Schválení financování projektů na podporu aktivit v oblasti prevence společensky 	ZK 105/04/07
nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2007
34.	Různé








               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:

- Petra Martínka
- Hanu Hozmanovou
- Bc. Radomila Golda
hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Mgr. Jaroslava Borku
- Ing. Josefa Malého
hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo program jednání.
hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.4.2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  73/04/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 19.4.2007

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí

hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 19.4.2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  74/04/07

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

		  7. jednání dne 1. března 2007
		  8. jednání dne 2. března 2007 (mimo řádný termín)
		  9. jednání dne 12. března 2007 (mimo řádný termín)
		10. jednání dne 15. března 2007 (mimo řádný termín)
		11. jednání dne 26. března 2007 (mimo řádný termín)
		12. jednání dne 29. března 2007
		13. jednání dne 30. března 2007 (mimo řádný termín)

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, pověřený zastupováním vedoucího odboru vnitřních záležitostí

hlasování



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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  75/04/07

- 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  76/04/07

- bere na vědomí zápis z 2. zasedání Výboru pro národnostní menšiny při Zastupitelstvu Karlovarského kraje konaného dne 13.3.2007

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 3.4.2007

- bere na vědomí usnesení z 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 11/04/07– 15/04/07 ze dne 3.4.2007

- bere na vědomí usnesení z 25. a 26. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 5.3.2007 a 2.4.2007

- bere na vědomí zápis z 2. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 20.3.2007

- bere na vědomí usnesení z 3. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 1/3/07 – 4/3/07 ze dne 5.4.2007

- bere na vědomí usnesení z 20. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 11.4.2007

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování


5. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP 2005-2006 - opatření 3.2 a podopatření 4.1.2 - schválení akcí v rámci 2. kola výzvy

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  77/04/07

- schvaluje přesun finančních prostředků nevyužitých v 1. kole výzvy do 2. kola výzvy dle předloženého návrhu

- schvaluje akce, jimž bude poskytnut grant, náhradní akce a akce, které nebudou podpořeny v rámci grantových schémat SROP v opatření 3.2 a podopatření 4.1.2 

- vydává závazný příslib spolufinancování akcí v rámci grantových schémat SROP v opatření 3.2 a podopatření 4.1.2 a dle výše předepsaného spolufinancování ze strany Karlovarského kraje

- ukládá vedoucímu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu splnit podmínky Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) pod č.j. 8407/2005-34

Termín kontroly: 13.12.2007

Zodpovídá: Ing. Radek Havlan, vedoucí odboru investic a grantových schémat
hlasování


6. Úprava č. 1 Pravidel pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje pro rok 2007, na podporu územně plánovací činnosti obcí (č. ZK 06/01/07) - upřesnění podmínek pro čerpání dotace (ve vztahu k novému stavebnímu zákonu)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  78/04/07

- schvaluje níže uvedenou úpravu č. 1 Pravidel pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 

Termín kontroly: 21.6.2007 

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


7. Návrh na udělení dotací pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje” z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje - I. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  79/04/07

- schvaluje poskytnutí dotací v roce 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje dle návrhu – I. kolo 
dle přílohy č. 1 s připomínkou uvedenou v zápise

Termín kontroly: 21.6.2007 

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


8. Návrh na udělení dotací pro rok 2007 v dotačním titulu na „vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů” z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  80/04/07

- schvaluje níže uvedený návrh na rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu na „vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů“

č.
Obec s rozšířenou působností
Obsah projektu
Požadovaná dotace (Kč)
1
Aš
zakoupení licence softwaru včetně zaškolení a pořízení hardwaru
120 000
2
Cheb
programové vybavení, školení pracovníků na pořízený program, vybavení pracoviště technikou
120 000
3
Karlovy Vary
hardware, monitor LCD 19, skener A3, 1x UPLAN + školení v UPLAN (software)
111 600
4
Kraslice
pořízení software, proškolení pracovníků, pořízení hardware
120 000
5
Mariánské Lázně
software pro pořizování standardizovaných územně analytických podkladů, školení pracovníků úřadu územního plánování na pořízený software, pořízení a instalace hardware pro zmíněný účel
120 000
6
Ostrov
vybavení pracoviště úřadu územního plánování informačními technologiemi pro pořizování standardizovaných územně analytických podkladů
120 000
7
Sokolov
pořízení software, proškolení pracovníka, pořízení hardware
120 000
Celkem
831 600

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


9. Zrušení předpisů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  81/04/07

- schvaluje zrušení předpisů Zastupitelstva Karlovarského kraje č. PZ 02/2005 a PZ 06/2003

Termín kontroly: 21.6.2007 

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


10. Program obnovy venkova 2007 - změny v dotovaných akcích

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  82/04/07

- schvaluje výjimku z pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „Program obnovy venkova“ Čl. V. bod 8. a 9., pro obec Bečov nad Teplou, na realizaci akce „II. etapa rekonstrukce stávajícího sportoviště“ a návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje

- schvaluje změnu charakteru poskytnutého příspěvku:
	Obec Valeč - Chodníky, osvětlení a integrovaný bezpečnostní systém ve Valči - příspěvek investiční ve výši 99 000,- Kč

	Svazek obcí Doupovské hory – Regionální integrovaný projekt péče o krajinu a rozvoj zemědělských aktivit v obcích svazku Doupovské hory – příspěvek investiční ve výši 180 000,- Kč

MAS Vladař, o. p. s. – Infrastruktura cestovního ruchu Vladaře – destinace okresu Karlovy Vary – příspěvek investiční ve výši 225 000,- Kč

Termín kontroly: 20.9.2007

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


11. Partnerství pro budoucnost - návrhy Dodatků ke Smlouvám o partnerství a vzájemné spolupráci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  83/04/07

- schvaluje předložené návrhy dodatků ke Smlouvám o partnerství a vzájemné spolupráci v rámci projektu Partnerství pro budoucnost 1
	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Cheb

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s Farní charitou Karlovy Vary
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s Mariánskolázeňskem
Dodatek č.  4 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s Městem Ostrov
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s Městem Toužim
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o. p. s.
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s Golfer, s.r.o.
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Poohří

Termín kontroly: 21.6.2007 

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


12. Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje podmínkách Evropské unie” - schválení žádosti o závazné finanční krytí projektu v rámci programu Leonardo da Vinci

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  84/04/07

- bere na vědomí přípravu projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“

- schvaluje vydání závazného příslibu k zajištění finančního krytí projektu „Rozvoj lidských zdrojů a odborné vzdělávání manažerů veřejné správy a samosprávy Karlovarského kraje v podmínkách Evropské unie“ 

Termín kontroly: 21.6.2007 

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


13. Dohoda o narovnání mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  85/04/07

- schvaluje Dohodu o narovnání uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o. 
dle návrhu

- ukládá jednateli Letiště Karlovy Vary s.r.o., Ing. Václavovi Černému, zveřejnit Dohodu o narovnání uzavřenou mezi Karlovarským krajem a Letištěm Karlovy Vary s.r.o. ve Sbírce listin v Obchodním věstníku vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Václav Černý, jednatel Letiště Karlovy Vary s.r.o.
	hlasování
        

14. Rozpočtová změna

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  86/04/07

- schvaluje 

Rozpočtovou změnu č.  54/2007
- změnu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2007, jehož součástí je dotace 
na výkon státní správy – působnost stavebního úřadu v celkové částce 140.400,-- Kč. Krajský úřad Karlovarského kraje rozhodnutím ze dne 14.2.2007 udělil souhlas, že od 7.3.2007 bude namísto Městského úřadu ve Františkových Lázních vykonávat působnost stavebního úřadu pro obec Hazlov Městský úřad v Aši. Jedná se o snížení této dotace u města Františkovy Lázně o částku 140.400,-- Kč a zároveň navýšení o tuto částku městu Aš. 

Termín kontroly: 21.6.2007

Zodpovídá: Ing. Daniela Vinopalová, pověřená zastupováním vedoucího oddělení rozpočtu a financování

hlasování


15. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  87/04/07

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2007 až 54/2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru
hlasování


16. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 462/2 v k.ú. 
Dolní Lipina

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  88/04/07

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 462/2 o výměře 618 m2, v k.ú. Dolní Lipina a obci Lipová, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, (jako prodávající na straně jedné) a panem Petrem Damovským, trvale bytem  K Nemocnici 6, č.p. 781, PSČ 350 02 Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 29,93 Kč/m2, 
tj. 18.500,- Kč + 1.898,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku tj. celkem 20.398,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Petra Damovského

- 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:  20.9.2007

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


17. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 505/13 v k.ú. Dřenice 
u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  89/04/07

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 505/13 o výměře 92 m2, v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a paní Miloslavou Eismanovou, trvale bytem Robčická 177/7, PSČ 321 00 Plzeň – Litice, paní Vladimírou Heklovou, trvale bytem Slunečná 338, PSČ 541 01 Trutnov – Dolní Předměstí a paní Mgr. Hanou Ramešovou, trvale bytem Rubensova 289/40, PSČ 400 03 Ústí nad Labem - Střekov (jako kupující na straně druhé), za cenu 50,- Kč/m2, tj. 4.600,- Kč + 1.425,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 6.525,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví paní Miloslavy Eismanové, paní Vladimíry Heklové a paní Mgr. Hany Ramešové. Spoluvlastnické podíly všech spoluvlastníků budou rovné (1/3).

Termín kontroly:  20.9.2007

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


18. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemková parcela č. 505/5 v k.ú. Dřenice 
u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  90/04/07

- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 505/5 o výměře 312 m2, v k.ú. Dřenice u Chebu a obci Cheb, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a manželi Jaroslavem a Miladou Votíkovými, trvale bytem Horní Slavkov, Dlouhá 635/7,  PSČ 357 31 (jako kupující na straně druhé), za cenu  50,- Kč/m2, tj. 15.600,- Kč + 475,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 16.575,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Votíkových

Termín kontroly:  20.9.2007

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


19. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 474 v k.ú. Františkovy Lázně

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  91/04/07

- schvaluje prodej objektu č.p. 474 na st.p.č. 853, st.p.č. 853 o výměře 152 m2, p.p.č. 459/85 o výměře 396 m2, vše v k.ú. a obci Františkovy Lázně, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným hejtmanem JUDr. Josefem Pavlem (jako prodávající na straně jedné) a společností FONS, spol. s r.o., 
se sídlem Komorní 99/4, 351 01  Františkovy Lázně, IČ 18 23 36 43 (jako kupující na straně druhé), za cenu 2.250.000,-- Kč + 5.000,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 2.255.000,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti FONS spol. s r.o.

Termín kontroly: 13.12.2007

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

hlasování en bloc k bodům č. 16, 17, 18 a 19


20. Bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje od Pozemkového fondu ČR 
(6. fáze)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  92/04/07

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků (včetně polností, budov a staveb), které potřebuje pro svoji činnost Školní statek, Cheb–Dolní Dvory – školské zařízení zřízené Karlovarským krajem a zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení podle zvláštního předpisu, tj.:

		p.p.č. 417/39 o výměře 9259 m2, p.p.č. 417/40 o výměře 3549 m2, vše v k.ú. Dřenice u Chebu

	p.p.č. 425/1 o výměře 557 m2, p.p.č. 425/3 o výměře 727 m2, p.p.č. 425/5 o výměře 27 m2, vše v k.ú. Horní Dvory
	st.p.č. 2/3 o výměře 126 m2, p.p.č. 123/1 o výměře 244773 m2, p.p.č. 123/3 o výměře 69156 m2, p.p.č. 123/17 o výměře 99294 m2, p.p.č. 9/1 o výměře 481 m2, p.p.č. 9/4 o výměře 347 m2, p.p.č. 80/19 o výměře 517 m2, p.p.č. 97/3 o výměře 7587 m2, p.p.č. 97/6 o výměře 24160 m2, p.p.č. 123/24 o výměře 1332 m2, vše v k.ú. Dolní Dvory
	budova bez čp/če na st.p.č. 322, st.p.č. 322 o výměře 372 m2, vše v k.ú. Hradiště u Chebu
formou smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu České republiky, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3, IČ 45797072, do vlastnictví Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary. Převod těchto nemovitostí je pro Školní statek, Cheb-Dolní Dvory 
i ve výhledu v souladu s koncepcí školství Karlovarského kraje.

Termín kontroly: 13.12.2007

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




21. Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku Karlovarského kraje - nemovitosti v areálu Středního odborného učiliště Toužim

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  93/04/07

- schvaluje bezúplatné nabytí následujících nemovitostí:

		budova č.p. 330 (stavba občanského vybavení) na st.p.č. 405

	objekt dřevěné kolny stojící na st.p.č. 734, který není zapsán v katastru nemovitostí
	objekt ocelové kolny stojící na st.p.č. 462, který není zapsán v katastru nemovitostí 
	objekt plynové kotelny stojící na st.p.č. 804, který není zapsán v katastru nemovitostí
	st.p.č. 405 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4708 m2
	st.p.č. 734 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 15 m2
	st.p.č. 462 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 284 m2
	st.p.č. 804 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 115 m2
	p.p.č. 112/2 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1012 m2
vše v k.ú. Toužim,

formou darovací smlouvy mezi Městem Toužim, se sídlem Sídliště 428, 364 20  Toužim, IČ 00255076 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Středním odborným učilištěm Toužim, se sídlem Plzeňská 330, 364 11 Toužim, IČ 00669831 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku Města Toužim do vlastnictví Karlovarského kraje, za níže uvedených podmínek schválených Městem Toužim, tj.:

		bude zachována střední škola

	bude zajištěna oprava budovy a ostatního převedeného majetku
	bude zajištěno břemeno nájemníka do doby uvolnění obecního bytu
		v případě zániku střední školy bude budova školy opět bezúplatně převedena městu 
ve stávajícím stavu

- ukládá řediteli Středního odborného učiliště Toužim realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 13.12.2007

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


22. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Mariánské Lázně do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  94/04/07

- schvaluje bezúplatný převod objektu č.p. 412 na stavební parcele č. 401, stavební parcely č. 401 o výměře 666 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou ekonomickou Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 355, 353 69  Mariánské Lázně, IČ 47723394  (jako dárce na straně jedné) a Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, 353 30  Mariánské Lázně, IČ 00254061 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Mariánské Lázně

- ukládá řediteli Gymnázia a střední odborné školy ekonomické Mariánské Lázně realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

- schvaluje bezúplatné nabytí objektu č.p. 355 na stavební parcele č. 402, stavební parcely č. 402 o výměře 2.344 m2, pozemkové parcely č. 142/26 o výměře 3.801 m2 a pozemkové parcely č. 142/82 o výměře 1.199 m2, vše v k.ú. a obci Mariánské Lázně, formou darovací smlouvy mezi Městem Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 155, 353 30  Mariánské Lázně, IČ 00254061 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Gymnáziem a střední odbornou školou ekonomickou Mariánské Lázně, se sídlem Ruská 355, 353 69  Mariánské Lázně, IČ 47723394 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku Města Mariánské Lázně do vlastnictví Karlovarského kraje, za účelem provozování školského zařízení. V případě jiného účelu využití, než školského zařízení, budou předmětné nemovitosti převedeny bezúplatně zpět do vlastnictví Města Mariánské Lázně.

- ukládá řediteli Gymnázia a střední odborné školy ekonomické Mariánské Lázně realizovat kroky k uzavření předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 20.9.2007

Zodpovídá: Mgr. Ladislav Jíša, ředitel Gymnázia a střední odborné školy ekonomické Mariánské Lázně

hlasování


23. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje - části pozemkových parcel č. 1777 a  261/1 v k.ú. Dolní Chodov

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  95/04/07

- schvaluje úplatné nabytí části pozemkové parcely č. 1777 o výměře cca 19 m2 a části pozemkové parcely 
č. 261/1 o výměře cca 30 m2, v k.ú. Dolní Chodov, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek k úplatnému převodu předmětných částí pozemků mezi Českou republikou - Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem Chomutov, Bezručova 4219, PSČ 430 03, IČ 70889988 (jako budoucí prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, (jako budoucí kupující na straně druhé) za cenu, která bude stanovena po skutečném provedení a geometrickém zaměření stavby, v souladu s předpisy o oceňování majetku na základě znaleckého posudku a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku ČR - Povodí Ohře, státní podnik do vlastnictví Karlovarského kraje. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby.

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

Termín kontroly: 20.9.2007

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


24. Revokace usnesení č. ZK 41/03/06 ze dne 9.3.2006 - Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část p.p.č. 724/1 v k.ú. Svatava

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  96/04/07

- zrušuje dále uvedené usnesení  č. ZK 41/03/06 ze dne 9.3.2006 ve znění

- Schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 724/1 o výměře 4.129 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 592-2755/2004  z původní pozemkové parcely č. 724/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 724/34, vše v k.ú. a obci Svatava, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (jako prodávající na straně jedné) a společností Systém NET Line s.r.o., se sídlem Rokycanova 1929, PSČ 356 01 Sokolov, IČ 26365863, zastoupenou Ing. Janem Kropáčkem, jednatelem společnosti (jako kupující 
na straně druhé), za cenu 400,- Kč/m2, tj. 1.651.600,- Kč + 1.550,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 4.364,50 Kč za vyhotovení geometrického plánu tj. celkem 1.657.514,50 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti Systém NET Line s.r.o.

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

Termín kontroly:  20.9.2007

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


25. Revokace části usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 - Majetkoprávní vypořádání stavby „II/209 Chodov - přeložka silnice včetně úpravy podjezdu ev. č. 209-018”

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  97/04/07

- zrušuje dále uvedenou část usnesení  č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 ve znění

- Schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203/5 o výměře 89 m2, č. 1203/9 o výměře   107 m2,

Zbývající část usnesení č. ZK 14/01/07 ze dne 25.1.2007 se nemění       

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 1203/5 o výměře 103 m2, č. 1203/9 o výměře 106 m2

Termín kontroly:  20.9.2007

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


26. Darování movitého majetku ve vlastnictví Karlovarského kraje Letišti Karlovy Vary s.r.o.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  98/04/07

- schvaluje darování movitého majetku Karlovarského kraje, malého nákladního automobilu Mitsubishi L 200, Letišti Karlovy Vary s.r.o., formou darovací smlouvy uzavřené mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské a Letištěm Karlovy Vary s.r.o.

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské realizovat kroky k uzavření předmětné  darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 20.9.2007

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


27.  Schválení záměru nabytí nemovitostí - st.p.č. 27 v k.ú. Chlum u Novosedel a p.p.č. 48/2 v k.ú. Chlum u Novosedel

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  99/04/07

- schvaluje záměr úplatného nabytí stavební parcely č. 27 o výměře 1180 m2 a pozemkové parcely č. 48/2 
o výměře 995 m2, vše v k.ú. Chlum u Novosedel, formou kupní smlouvy mezi Obcí Pšov, se sídlem Pšov 48, PSČ 364 52, IČ 00254941 (jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, se sídlem Žižkov 345, 364 52  Žlutice, IČ 49754050 (jako kupující na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z majetku Obce Pšov do vlastnictví Karlovarského kraje

Termín kontroly: 13.12.2007

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


28. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  100/04/07

- schvaluje 

1) poskytnutí příspěvků obcím a jiným žadatelům (dle přílohy č. 1)  z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2007 na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů dle doporučení Rady Karlovarského kraje v celkové výši  6 310 000,- Kč

             2) zplnomocnění náměstka hejtmana Karlovarského kraje, Ing. Jiřího Behenského, k podpisu smluv o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2007

Termín kontroly: 13.12.2007 

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


29. Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  101/04/07

- schvaluje a vydává Dodatek č. 5  ke zřizovací listině  Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace dle návrhu

- ukládá odboru sociálních věcí vypracovat úplné znění zřizovací listiny Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace 

Termín kontroly: 20.9.2007

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


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  102/04/07

- schvaluje poskytnutí částky 1.106.591,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích 
dle rozpisu uvedeném v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   21.6.2007

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


31. Příspěvky na drobné vodohospodářské ekologické akce

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  103/04/07

- schvaluje rozdělení příspěvků na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 12.000.000,- Kč dle přílohy

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


32. Změny zřizovacích listin u příspěvkových organizací vykonávajících činnost středních škol zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  104/04/07

- schvaluje s účinností od 1. září 2007 změnu názvu příspěvkové organizace Střední odborná škola ekonomická a gymnázium Chodov na Gymnázium a obchodní akademie Chodov a příspěvkové organizace Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Mariánské Lázně na Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně 

- vydává v souladu se schválenými změnami dodatky ke zřizovacím listinám dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedené dodatky ke zřizovacím listinám k podpisu hejtmanovi

Termín kontroly: 20.9.2007

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


33. Schválení financování projektů na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže na rok 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  105/04/07

- schvaluje poskytnutí účelové dotace na financování vybraných projektů v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2007 příspěvkovým organizacím vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi v celkové výši 104.000,-- Kč dle přílohy 

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

Termín kontroly: 20.9.2007

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


34. Různé


