Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.6.2007
21.6.2007		Strana 1 (celkem 24)
                            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 4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 21.6.2007 v době od 9:10 do 11:50 hodin v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Přítomno:    		……………………………  	 42 členů zastupitelstvaOmluveni:               ……………………………   	 Ing. Orálek, MUDr. Svoboda, Mgr. Tichý
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 					    	        	            vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	……………………………	           	 Jitka Doležalová


usnesení č. 

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

1. 	Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.6.2007		ZK  106/06/07
2.	Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 21.6.2007				ZK  107/06/07
3. 	Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady		ZK  108/06/07
4. 	Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje						ZK  109/06/07
5.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP 2005-2006 			ZK  110/06/07
- podopatření 4.1.2 MSP – schválení akcí v rámci 3. kola výzvy 
6.	Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1, 3.2, 4.1.2 	ZK  111/06/07
– úprava výše grantů
7.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Integrovaný 	ZK  112/06/07
záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2007
8.	Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje 		ZK  113/06/07
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
	Oprava v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně 		ZK  114/06/07
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního 
rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo

10.	Změna v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně 		ZK  115/06/07
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního 
rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo - Vojkovice
11.	Program obnovy venkova pro rok 2007 – změny v realizovaných akcích		ZK  116/06/07
12.	Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2007			ZK  117/06/07
13.	Soutěž Vesnice roku 2007 – krajské kolo							ZK  118/06/07
14.	Žádosti o poskytnutí příspěvku na projektovou přípravu projektu Cyklostezka 		ZK  119/06/07
Ohře v roce 2007
15.	Partnerství pro budoucnost									ZK  120/06/07
  16.	Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování 		ZK  121/06/07
	v rámci přípravy a realizace silničních staveb na regionálních silnicích  
	v německo – českých hraničních regionech 	v rozsahu společné hranice mezi 
	Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti 
	Silničního stavebního úřadu Zwickau
  17.	Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 	ZK  122/06/07
	infrastruktury na rok 2007
  18.	Zajištění finančního krytí jmenovitých investičních akcí na silnicích II. a III. třídy 	ZK  123/06/07	v Karlovarském kraji určených k realizaci v roce 2007
  19.	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006 						ZK  124/06/07
20.	Informace o dotacích ve školství v roce 2007						ZK  125/06/07
21.	Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007 				ZK  126/06/07
22.	Příspěvky Asociaci krajů ČR									ZK  127/06/07
23.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK  128/06/07
parcely č. 3338  a 3339  v k.ú. Cheb
Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK  129/06/07
 parcely v  k.ú. Pomezí  nad Ohří
25.	 Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice 	ZK  130/06/07
	 č. III/20913 včetně pozemkové parcely č. 556/2 v k.ú. Rájec u Černavy
	 Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové 	ZK  131/06/07
 parcely č. 777/1 (ZE 2224) v  k.ú. Loket
	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části 			ZK  132/06/07
pozemkových parcel č. 562/1 a 572  v  k.ú. Klášter Teplá
	Bezúplatné  nabytí  nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové 	ZK  133/06/07
parcely v k.ú. Tatrovice

  29.	Bezúplatné  nabytí  nemovitostí  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje  			ZK  134/06/07
	–  pozemkové parcely č. 2422/8 a 2422/10 v k.ú. Cheb
  30.	 Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje –  pozemkové 		ZK  135/06/07
	 parcely č. 1383/2 a 1383/3 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
  31.	 Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcely	ZK  136/06/07
	 č. 27 a pozemkové parcely č. 48/2, vše v k.ú. Chlum u Novosedel 
  32.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1 v k.ú. 			ZK  137/06/07
	Chlum u Novosedel
  33.  Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 		ZK  138/06/07
	 na st.p.č. 407/2, včetně st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek
  34.	Vydání historického majetku Městu Aš Karlovarským krajem na základě 		ZK  139/06/07
	žádosti Města Aš
  35.	Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje 		ZK  140/06/07
	do majetku Města Ostrov a záměr bezúplatného nabytí nemovitostí v majetku 
	Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje
  36.	Zvýšení účetní hodnoty stavby mostu ev.č. 22125 - 2 Vojkovice a bezúplatné 		ZK  141/06/07
	nabytí opěrných zdí 	realizovaných v rámci stavby „Silnice II/230 Bečov 
	- Mnichov, opěrné zdi, III. stavba“ do majetku Karlovarského kraje
37.	Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit 			ZK  142/06/07
v cestovním ruchu pro rok 2007 
38.	Smlouva o dílo na akci „Kroky slavných v regionu Karlovarském“			ZK  143/06/07
39.	Schválení dodatečných příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 			ZK  144/06/07
v oblasti kultury
40.	Vzorová smlouva o zřízení věcného břemene uzavíraná pro projekt 			ZK  145/06/07
„Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“
41.	Dodatek č. 4 zřizovací listiny – změna přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové 	ZK  146/06/07
organizace Galerie umění Karlovy Vary
42.	Příloha č. 1 zřizovací listiny Krajského muzea Karlovarského kraje – vymezení 	ZK  147/06/07
majetku organizace
43.	Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových 		ZK  148/06/07
rezervací a městských památkových zón 2007 – I. a II. etapa
44.	Mimořádný příspěvek na činnost K-centra Karlovy Vary občanského sdružení 		ZK  149/06/07
Světlo Kadaň
45.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví 		staženo
	Horské službě ČR, oblast Krušné hory
46.  Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz Centra 			ZK  150/06/07
	substituční terapie
47.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK  151/06/07
48.	Poskytnutí prostředků na spolufinancování projektu pro dlouhodobé zlepšení 		ZK  152/06/07
kvality vody v Novorolském rybníku
49.	Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost 		ZK  153/06/07
škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
50.	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 		ZK  154/06/07
Základní umělecká škola Kraslice

  51.	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:

- Zdeňku Fiedlerovou
- Bc. Tomáše Hybnera
- Josefa Murča

hlasování

B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

-  Ing. Josefa Malého
-  Ing. Jiřího Mutinského
-  Mgr. Jaroslava Borku

hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje  schválilo program jednání s touto změnou:

Stažení z programu:

bod č. 45 	Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Horské službě ČR, 			oblast Krušné hory

hlasování


1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.6.2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  106/06/07

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.6.2007

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí

hlasování


2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 21.6.2007

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

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

			14. jednání dne   5. dubna 2007
		  	15. jednání dne 10. dubna 2007 (mimo řádný termín)
		  	16. jednání dne 16. dubna 2007 (mimo řádný termín)
		  	17. jednání dne 20. dubna 2007 (mimo řádný termín)
 		  	18. jednání dne 26. dubna 2007 
	               	19. jednání dne 10. května 2007
  	20. jednání dne 18. května 2007 (mimo řádný termín)
  	21. jednání dne 24. května 2007
  	22. jednání dne 30. května 2007 (mimo řádný termín)
		  	23. jednání dne   4. června 2007 (mimo řádný termín)	

Zodpovídá: Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí
		  
hlasování


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

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

- 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  109/06/07

- bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 
č. 16/06/07 – 18/06/07

- bere na vědomí usnesení z 27. a 28. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 5.6.2007

- bere na vědomí plán práce na II. pololetí 2007 Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Karlovarského kraje

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

- bere na vědomí usnesení z 21. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.5.2007 a usnesení z 22. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.6.2007

- bere na vědomí zápis z 3. a 4. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 17.4.2007 a 15.5.2007

- bere na vědomí zápis z 3. zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 12.6.2007

Zodpovídá: předsedové výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

hlasování




5. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP 2005-2006 - podopatření 4.1.2 MSP – schválení akcí v rámci 3. kola výzvy

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

- schvaluje akce, jimž bude poskytnut grant, náhradní akce a akce, které nebudou podpořeny v rámci grantových schémat v podopatření 4.1.2 SROP
- vydává závazný příslib spolufinancování akcí v rámci grantových schémat v podopatření 4.1.2 SROP dle výše předepsaného spolufinancování ze strany Karlovarského kraje

Termín kontroly: 13.12.2007

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

hlasování


6. Grantová schémata Karlovarského kraje v rámci SROP – opatření 1.1, 3.2, 4.1.2 – úprava výše grantů

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

- schvaluje ve smyslu důvodové zprávy doplnění textu v dále specifikovaných usneseních „Souhlasí s navýšením výše grantů žadatelům, kterým byla přidělena podpora v krácené výši a následně náhradním akcím v případě odstoupení, krácení, vyřazení akcí či zániku žadatele.“  v usneseních č. ZK 45/03/07,  č. ZK 155/09/06, č. ZK 77/04/07

Termín kontroly:  20.9.2007

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

hlasování


7. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje v roce 2007

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

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Integrovaný záchranný systém Karlovarského kraje dle specifikace v č. j. HSKV- 20/IZS-2007 v celkové výši  1.191.000,- Kč
 
Termín kontroly: 20.9.2007 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení

hlasování





8. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

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

- schvaluje příspěvek kraje obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje dle rozpisů v celkové částce 6.463.134,26 Kč, z toho 2.625.581,-- Kč investiční prostředky a  3.837.553,26  Kč neinvestiční prostředky

Termín kontroly: 20.9.2007 

Zodpovídá: Ing. Bohuslav Vachuda, vedoucí odboru krizového řízení

hlasování


9. Oprava v poskytnuté dotaci 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  114/06/07

- schvaluje níže uvedenou opravu v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo. Dotace pro obec Oloví je určena na pořizovanou dokumentaci zadání a návrh Územního plánu Oloví.

Termín kontroly: 20.9.2007 

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

hlasování


10. Změna v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I. kolo – Vojkovice

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

- schvaluje níže uvedenou změnou v poskytnuté dotaci pro rok 2007 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje – I.kolo. Dotace pro obec Vojkovice na Změnu Územního plánu v souvislosti s projektem páteřní cyklostezky Ohře je navýšena o částku 12.840,-- Kč na celkovou částku 42.840,-- Kč.

Termín kontroly: 20.9.2007 

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

hlasování


11. Program obnovy venkova pro rok 2007 – změny v realizovaných akcích

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

- schvaluje dodatky č. 1 ke smlouvám ev. č. D432/2007 a D384/2007 uzavřeným v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2007
 
Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování



12. Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2007

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

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje pro Svazek obcí Svatavka ve výši  200 000,- Kč,  Město Teplá ve výši 1 000 000,- Kč, Město Nová Role ve výši 239 569,- Kč,  Sdružení Krušné hory - Západ  ve výši 113 000,- Kč, Město Mariánské Lázně ve výši  75 000,- Kč 
a Město  Aš ve výši  169 000,- Kč na podporu rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji

Termín kontroly: 1. čtvrtletí 2008

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

hlasování


13. Soutěž Vesnice roku 2007 – krajské kolo

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

- schvaluje poskytnutí finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje pro oceněné obce, které se zúčastnily krajského kola soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši:
	obec  Královské Poříčí - vítěz krajského kola  				50 000,- Kč
	obec  Dasnice - diplom za vzorné vedení obecní knihovny 		20 000,- Kč
	obec  Dasnice - diplom za vzorné vedení kroniky 			20 000,- Kč
	obec  Nové Hamry - mimořádné ocenění – „za uchování venkovského rázu obce a vytváření podmínek pro turistiku“		                                      		30 000,- Kč
	obec  Vintířov - objev roku 						30 000,- Kč


Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


14. Žádosti o poskytnutí příspěvku na projektovou přípravu projektu Cyklostezka Ohře v roce 2007

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

- schvaluje finanční příspěvek ve výši 226 162,- Kč pro Město Cheb, 275 230,- Kč pro Město Sokolov, 250 750,- Kč pro Město Loket, 387 940,- Kč pro Město Karlovy Vary určených na projektovou přípravu žádosti projektu Cyklostezka Ohře a Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje dle návrhu 

Termín kontroly: 13.12.2007 

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


hlasování



15. Partnerství pro budoucnost

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

- souhlasí s 
	předloženým návrhem Smlouvy o partnerství – manažer pro EU, v  rámci projektu Partnerství  pro budoucnost s Městem Karlovy Vary


	   předloženým návrhem dodatku č. 5 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci

s Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o.p.s. v rámci projektu Partnerství pro budoucnost 

- schvaluje 
-     předložený návrh Smlouvy o partnerství – manažer EU v rámci projektu  Partnerství pro budoucnost s Městem Karlovy Vary

-     předložený návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci 
s Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o.p.s. v rámci projektu Partnerství pro budoucnost  

Termín kontroly:  20.9.2007 

Zodpovídá: Ing. Petr Uhříček, ředitel Agentura projektového a dotačního managementu 
                     Karlovarského kraje, p. o. 
 
hlasování


16.	Uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy 
a realizace silničních staveb na regionálních silnicích  v německo – českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti Silničního stavebního úřadu Zwickau

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

- schvaluje uzavření Kooperačního ujednání ke spolupráci a společnému vystupování v rámci přípravy 
a realizace silničních staveb na regionálních silnicích v německo – českých hraničních regionech v rozsahu společné hranice mezi Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko, v územní působnosti Silničního stavebního úřadu Zwickau

- ukládá řediteli Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., realizovat všechny kroky nutné k podání projektových žádostí a k získání a zajištění dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie dle schváleného Kooperačního ujednání a pověřuje jej podpisem těchto dokumentů

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


17. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007

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

- souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 35P/2007 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007

- schvaluje přijetí ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci akcí dle přílohy č. 1 a dle přílohy č. 2 předloženého návrhu smlouvy

- schvaluje přijetí ručitelského závazku Karlovarského kraje k vrácení finančních prostředků do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši skutečně poskytnutých příspěvků na realizaci akcí dle přílohy č. 3 předloženého návrhu smlouvy

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem přiložené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


18.	Zajištění finančního krytí jmenovitých investičních akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji určených k realizaci v roce 2007

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

- schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru  č. 1796/04/LCD, kterým bude zajištěno finanční krytí  jmenovitých investičních akcí na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji nebo jejich částí, určených 
k realizaci v roce 2007 v předloženém znění

- ukládá řediteli příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje realizovat kroky k uzavření tohoto dodatku a pověřuje jej jeho podpisem

Termín kontroly: 20.9.2007

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


19. Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006 

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

- schvaluje závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2006, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bez výhrad 

- schvaluje výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2006 takto:

	Příjmy po konsolidaci (tab. č . 1, řádek 5 )			 	4 431 475 184,59 Kč

Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8)			 	4 265 729 832,29 Kč
Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9)     			    	   165 745 352,30 Kč
	Zapojení financování výdajů  (tab. č. 1, řádek 10) 		    	   306 613 023,82 Kč

Finanční vypořádání se státním rozpočtem (tab. č. 6, řádek 15)	       1 985 580,04 Kč
	Finanční prostředky k použití (tab. č. 1, řádek 32) 		              471 200 868,23 Kč



Z toho: 
	Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 33) 		    379 685 039,27 Kč

Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 67) 		      91 515 828,96 Kč

- schvaluje použití nevyčerpaných vázaných finančních prostředků ve výši 379 685 039,27  Kč v souladu s jejich účelem dle tabulky č. 1, řádek 34 až 66

- schvaluje rozdělení volných finančních prostředků ve výši 91 515 828,96 Kč dle tabulky č. 1a

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


20. Informace o dotacích ve školství v roce 2007

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

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ve školství od počátku roku 2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


21. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2007 

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

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2007 až  99/2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


22. Příspěvky Asociaci krajů ČR

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

- schvaluje poskytnutí členského příspěvku na rok 2007 na provozní činnost Asociace krajů ČR ve výši 400 000,- Kč a členského příspěvku na rok 2007 na agendy spojené se zahraniční činností Asociace krajů ČR a na akce Asociace krajů ČR související s předsednictvím ČR v Radě EU ve výši 300 000,- Kč

Termín kontroly: 20.9.2007

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


23. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely č. 3338  
a 3339  v k.ú. Cheb

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

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3338 o výměře 50 m2 a pozemkové parcely č. 3339 
o výměře 46 m2, 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 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 253979, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku 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: 13.12.2007

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



24. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Pomezí  nad Ohří

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

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 384/4 o výměře 27 m2, pozemkové parcely č. 384/24 
o výměře 3 m2, pozemkové parcely č. 707 o výměře 34 m2 a pozemkové parcely č. 709 o výměře 32 m2, vše v k.ú. a obci Pomezí nad Ohří, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), 
a Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb , IČ 25 39 79, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku 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: 13.12.2007

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



25. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – stavba silnice č. III/20913                včetně pozemkové parcely č. 556/2 v k.ú. Rájec u Černavy

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

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 556/2 o výměře 5.440 m2, včetně stavby silnice 
č. III/20913 a příslušenství, vše v k.ú. Rájec u Černavy, formou smlouvy o budoucí darovací smlouvě, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Obcí Černava, se sídlem Černava č.p. 80, 362 23 Černava, IČ 00 57 32 05, zastoupenou starostou panem Pavlem Šťastným (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Černava

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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



26. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 777/1 (ZE 2224) v  k.ú. Loket

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

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 777/1, označené ve zjednodušené evidenci jako PK 2224, o výměře 866 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1003-3249/2006 z části pozemkové parcely č. 777/1, označené ve zjednodušené evidenci jako PK 2224 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 777/5, v k.ú. a obci Loket, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Loket, se sídlem T.G.Masaryka 1, PSČ 357 33 Loket, IČ 00259489, zastoupeným starostou města panem Jaroslavem Hlavsou (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Loket

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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


27. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkových parcel 
č. 562/1 a 572  v  k.ú. Klášter Teplá

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

- schvaluje bezúplatný převod části pozemkové parcely č. 562/1 o výměře 309 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 352-159/2006 z původní pozemkové parcely č. 562/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 562/3, části pozemkové parcely č. 572 o výměře 98 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 572 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 572/2 a části pozemkové parcely č. 572 o výměře 28 m2, která byla oddělena stejným geometrickým plánem z původní pozemkové parcely č. 572 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 572/3, vše v k.ú. Klášter Teplá a obci Teplá, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné), a Městem Teplá, se sídlem Masarykovo nám. 143, PSČ 364 61 Teplá , IČ 00255050, zastoupeným starostou města panem Pavlem Charvátem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Teplá

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

Termín kontroly: 13.12.2007

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

hlasování en bloc o bodech č. 23, 24, 25, 26 a 27


28. Bezúplatné  nabytí  nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemkové parcely v k.ú. Tatrovice

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

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 162/4 o výměře 9 m2 a části pozemkové parcely  
č. 945/21 díl „a“ o výměře 116 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 274-30/2005 z původní pozemkové parcely č. 945/21 a označena jako její díl „a“, vše v k.ú. a obci Tatrovice, formou darovací smlouvy mezi Obcí Tatrovice, se sídlem Tatrovice 26, PSČ 357 35 Chodov, IČ 573124, zastoupenou starostou obce panem Josefem Homolkou (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 Tatrovice do vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


29. Bezúplatné  nabytí  nemovitostí  do  vlastnictví  Karlovarského  kraje  –  pozemkové parcely 
č. 2422/8 a 2422/10 v k.ú. Cheb

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

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2422/8 o výměře 2.015 m2 a pozemkové parcely  
č. 2422/10 o výměře 1.785 m2, vše v k.ú. a obci Cheb, formou darovací smlouvy mezi Městem Cheb, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20 Cheb, IČ 25 39 79, zastoupeným starostou města MUDr. Janem Svobodou (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 vlastnictví Karlovarského kraje

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

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


30. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje –  pozemkové parcely č. 1383/2 
a 1383/3 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

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

- schvaluje úplatné nabytí pozemkové parcely č. 1383/2 o výměře 6 m2 a pozemkové parcely č. 1383/3 
o výměře 31 m2, vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte a obci Nové Sedlo, formou kupní smlouvy mezi Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072, zastoupeným Ing. arch. Jiřinou Böhmovou, předsedkyní výkonného výboru, a RNDr. Richardem Chvojkou, CSc., členem výkonného výboru (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 2.200,- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti ze správy Pozemkového fondu České republiky 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: 20.9.2007

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

hlasování


31. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – stavební parcely č. 27 
a pozemkové parcely č. 48/2, vše v k.ú. Chlum u Novosedel 

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

- schvaluje úplatné 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), za cenu 61.200,-- Kč, za podmínky přeložení vodovodní přípojky kupujícím a zřízení věcného břemene na toto zařízení, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku Obce Pšov do vlastnictví Karlovarského kraje

- ukládá řediteli Střední lesnické školy Žlutice realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 20.9.2007

Zodpovídá: Ing. Josef Svoboda, ředitel Střední lesnické školy Žlutice

hlasování


32. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - objekt č.p. 1 v k.ú. Chlum u Novosedel

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

- schvaluje prodej objektu č.p. 1 na st.p.č. 44, st.p.č. 44 o výměře 415 m2, p.p.č. 62/1 o výměře 
609 m2, p.p.č. 63 o výměře 1750 m2, to vše v kat. území Chlum u Novosedel a obci Pšov, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, se sídlem Žižkov 345, 364 52  Žlutice, IČ 49 75 40 50 (jako prodávající na straně jedné) a paní Mgr. Lucií Kloučkovou, bytem Vysoká Pec 160, 362 21  Nejdek (jako kupující na straně druhé), za cenu 501.000,-- Kč + 8.025,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 509.525,-- Kč, s tím že 40 % kupní ceny, tj. 203.810,-- Kč bude uhrazeno před podpisem kupní smlouvy, zbývající část 60 % kupní ceny, tj. 305.715,-- Kč bude uhrazena do 31. 12. 2007, a tím převádí předmětné nemovitosti z majetku Karlovarského kraje do vlastnictví paní Mgr. Lucie Kloučkové. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrálnímu pracovišti Karlovy Vary bude podán po uhrazení celé kupní ceny. 

- ukládá řediteli Střední lesnické školy Žlutice realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy 
a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 13.12.2007

Zodpovídá: Ing. Josef Svoboda, ředitel Střední lesnické školy Žlutice

hlasování


33. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt dílen č. p. 1310 na st.p.č. 407/2, včetně   st.p.č. 407/2, k.ú. Nejdek

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

- schvaluje prodej objektu č.p. 1310 na stavební parcele č. 407/2, stavební parcely č. 407/2 
o výměře 244 m2, vše v k.ú. a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Nejdek, se sídlem Husova 600, 362 21  Nejdek, IČ 00 07 75 26 (jako prodávající na straně jedné) a Radkem Martínkem - M a M DEKOR, se sídlem Rolavská 1218, 362 21  Nejdek, IČ 48 37 71 71 (jako kupující na straně druhé), za cenu 601.000,-- Kč + 6.520,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,-- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí tj. celkem 608.020,-- Kč a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Radka Martínka - M a M DEKOR 

- ukládá řediteli Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek realizovat kroky k uzavření předmětné kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 12.7.2007

Zodpovídá: PaedDr. Pavel Mařík, ředitel Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek

hlasování


34. Vydání historického majetku Městu Aš Karlovarským krajem na základě žádosti Města Aš

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

- schvaluje vydání historického majetku Města Aš:

budovy č.p. 570, č.p. 1549, č.p. 1556, č.p. 1593, č.p. 1594, č.p. 43 a č.p. 42
pozemky st.p.č. 1689/1 o výměře 132 m², st.p.č. 1735 o výměře 118 m², st.p.č. 1734 o výměře 416 m², st.p.č. 1693 o výměře 345 m², st.p.č. 2349 o výměře 290 m², parc. č. 2274/9 o výměře 579 m², parc.
č. 2274/1 o výměře 3714 m², parc.č. 2814/12 o výměře 1374 m², parc.č. 3164/16 o výměře 74 m², parc. č. 1689/2 o výměře 121 m², st.p.č. 38 o výměře 472 m², st.p.č. 40 o výměře 413 m² a parc. č. 123 
o výměře 1116 m², vše k. ú. Aš

- ukládá majetkoprávnímu odboru krajského úřadu Karlovarského kraje přípravu a vypracování „Souhlasného prohlášení“ k převedení uvedeného majetku do vlastnictví Města Aš

Termín kontroly: 13.12.2007

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

hlasování


35. Záměr kraje bezúplatně převést nemovitosti v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov a záměr bezúplatného nabytí nemovitostí v majetku Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje

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

- schvaluje záměr Karlovarského kraje bezúplatně převést následující nemovitosti :

		budova č.p. 1 (objekt zámku) na st.p.č. 110/1, vč. st.p.č. 110/1 o výměře 3676 m²,

	budova č.p. 224 („Palác princů“) na st.p.č. 111, vč. st.p.č. 111 o výměře 1344 m²,
	budova č.p. 245 na st.p.č. 110/2, vč. st.p.č. 110/2 o výměře 397 m²,
	budova bez čp/če (věž u zámku) na st.p.č. 185, vč. st.p.č. 185 o výměře 57 m2,
	budova bez čp/če (přístavba u „Paláce princů“) na st.p.č. 2079, vč. st.p.č. 2079 
o výměře 150 m²
	p.p.č. 181/7 o výměře 1246 m²,
	vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, 

formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, 
se sídlem Jáchymovská 1, 363 11  Ostrov, IČ 70845425  (jako dárce na straně jedné) a Městem Ostrov, 
se sídlem Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov, IČ 00 25 48 43 (jako obdarovaný na straně druhé), 
za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje darovat uvedené nemovitosti na své úřední desce, tj. do 9.7.2007 nepředloží jiný zájemce svou nabídku a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Ostrov

- schvaluje zveřejnit záměr Karlovarského kraje bezúplatně nabýt následující nemovitosti :

		budova č.p. 1197 (objekt školy) na st.p.č. 1080, vč. st.p.č. 1080 o výměře 2.176 m²,

	část p.p.č. 224/97 o výměře cca 583 m²
	část p.p.č. 224/99 o výměře cca 245 m²,
	část p.p.č. 224/109 o výměře cca 18.318 m²,
	část p.p.č. 224/110 o výměře cca 1.022 m²,
	část p.p.č. 224/342 o výměře cca 42 m²
	vše v k.ú. Ostrov nad Ohří, 

formou darovací smlouvy mezi Městem Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20  Ostrov, IČ 00 25 48 43 (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem zastoupeným Střední průmyslovou školou Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1, 363 11  Ostrov, IČ 70845425 (jako obdarovaný na straně druhé) a tím převést předmětné nemovitosti z vlastnictví Města Ostrov do majetku Karlovarského kraje

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


36. Zvýšení účetní hodnoty stavby mostu ev.č. 22125 - 2 Vojkovice a bezúplatné nabytí opěrných zdí realizovaných v rámci stavby „Silnice II/230 Bečov - Mnichov, opěrné zdi, III. stavba“ do majetku Karlovarského kraje

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

- souhlasí  s navýšením účetní hodnoty nemovitého majetku Karlovarského kraje (stavby mostu ev.č. 22125 – 2 Vojkovice) o 21 912 998,50 Kč, a to v souvislosti s jeho rekonstrukcí, která byla realizována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v letech 2001 až 2002 a pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dohody o vyvedení hodnoty stavby
 
- souhlasí s bezúplatným nabytím nemovitého majetku – opěrných zdí, realizovaných Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR v letech 2000 – 2002 v rámci stavby „Silnice II/230 Bečov – Mnichov, opěrné zdi, III. stavba“ v účetní hodnotě 54 905 115,20 Kč do majetku Karlovarského kraje a pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem Dohody o vyvedení hodnoty stavby

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


37. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2007 

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

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu v roce 2007 dle doporučení Komise rady Karlovarského kraje pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch v celkové výši 1 035 000,- Kč

- zplnomocňuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského k podpisu smluv 
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpoře aktivit v cestovním ruchu pro rok 2007

Termín kontroly:  13.12.2007  

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

hlasování


38. Smlouva o dílo na akci „Kroky slavných v regionu Karlovarském“

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

- schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Kroky slavných v regionu Karlovarském“ 

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Behenského podpisem této smlouvy

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


39. Schválení dodatečných příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti kultury

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

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2007 uvedených v tabulce č. 2 

Termín kontroly:  13.12.2007  

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

hlasování


40. Vzorová smlouva o zřízení věcného břemene uzavíraná pro projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko-bavorský geopark“

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

- souhlasí  s uzavřením smluv o věcném břemeni pro projekt „Informační tabule v rámci projektu Česko – bavorský geopark“ dle předloženého seznamu vlastníků pozemků s připomínkou uvedenou v zápise

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem těchto smluv 

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


41. Dodatek č. 4 zřizovací listiny – změna přílohy č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Galerie umění Karlovy Vary

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

- schvaluje dodatek č. 4 zřizovací listiny - změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem tohoto dodatku

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nahlásit změnu do obchodního rejstříku 

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


42. Příloha č. 1 zřizovací listiny Krajského muzea Karlovarského kraje – vymezení majetku organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  147/06/07

- schvaluje přílohu č. 1 zřizovací listiny Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace – vymezení majetku organizace 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje jejím podpisem

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu nahlásit přílohu č. 1 zřizovací listiny Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o., do obchodního rejstříku

Termín kontroly: 20.9.2007

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

hlasování


43. Poskytnutí příspěvků v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón 2007 – I. a II. Etapa

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  148/06/07

- schvaluje poskytnutí příspěvků obcím a jiným subjektům (dle jejich žádostí nad hranici 200 tis. Kč) v roce 2007 z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky v rámci I. a II. etapy v celkové výši 3 207 545,00 Kč, a to:

příjemce
příspěvek
kulturní památka
akce obnovy
Petr a Denisa Počepičtí
230 000,00 Kč
Loket, měšťanský dům čp. 173
výměna střešní krytiny
Římskokatolická farnost Cheb
       380 000,00 Kč 
Cheb,  objekt fary čp. 188
oprava fasády
Město Horní Slavkov
         415 900,00 Kč 
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
stavební práce
Město Toužim
140 000,00 Kč
Toužim, bývalá radnice čp. 35
výměna oken a obnova fasády zadního traktu budovy včetně impregnace dřevěných prvků krovu
Město Ostrov
486 237,00 Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
záchrana objektu II. etapa – obnova vnitřních podlah, dešťová kanalizace
Město Ostrov
231 908,00 Kč
Ostrov, kostel sv. Jakuba Většího
záchrana objektu II. etapa – restaurování dveří a kruchty
Město Horní Slavkov
472 500,00 Kč
Horní Slavkov, Pluhův dům čp. 497
restaurování dřevěného záklopového stropu v místnosti č. 107, restaurování kamenného ostění vstupu do dvora
Římskokatolická farnost Loket 
       251 000,00 Kč 
Horní Slavkov, špitální kostel sv. Anny
dokončení zabezpečení, odstranění vlhkosti krovu nad klenbami presbytáře
Město Žlutice
         400 000,00 Kč 
Žlutice, muzeum čp. 1
oprava fasády, výměna výplní otvorů - uliční část
Obec Horní Blatná
200 000,00 Kč
Horní Blatná, kaple sv. Kříže
restaurování vnitřních omítek – III. etapa

- pověřuje náměstka hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jiřího Behenského podpisem rozhodnutí o poskytnutí příspěvků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2007

Termín kontroly: 13.12.2007

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

hlasování


44. Mimořádný příspěvek na činnost K-centra Karlovy Vary občanského sdružení Světlo Kadaň

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  149/06/07

- schvaluje mimořádný příspěvek na činnost K-centra Karlovy Vary občanského sdružení Světlo Kadaň  
ve výši 150.000,- Kč

Termín kontroly: 20.9.2007

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování


45. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru zdravotnictví Horské službě ČR, oblast Krušné hory

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání.

hlasování o stažení bodu z programu


46. Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na provoz Centra substituční terapie

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  150/06/07

- schvaluje navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje o 150.000,-- Kč na provoz Centra substituční terapie

Termín kontroly: 13.12.2007

Zodpovídá: Bc. Joža Lokajíček, pověřen zastupováním vedoucího odboru zdravotnictví

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  151/06/07

- schvaluje poskytnutí částky 1.356.746,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   20.9.2007

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

hlasování


48. Poskytnutí prostředků na spolufinancování projektu pro dlouhodobé zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  152/06/07

- schvaluje poskytnutí částky 300.000,-- Kč na spolufinancování projektu pro dlouhodobé zlepšení kvality vody v Novorolském rybníku

- požaduje monitorování procesu a podávání zpráv o účinnosti technologie v dohodnutém termínu

Termín kontroly:   20.9.2007

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

hlasování


49. Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  153/06/07

- schvaluje s účinností od 1. července 2007 rozšíření doplňkové činnosti příspěvkové organizace Střední škola živnostenská Sokolov o následující okruhy:
	výroba hudebních nástrojů

opravy hudebních nástrojů
ubytovací služby
hostinská činnost
stravování zaměstnanců škol a školských zařízení
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
kopírovací služby
realitní činnost 

- schvaluje s účinností od 1. července 2007 změny zřizovacích listin spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, u příspěvkových organizací Integrovaná střední škola Cheb, Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary a Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek 

- schvaluje zrušení školní jídelny – výdejny, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary, dnem 30. června 2007

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

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedené dodatky ke zřizovacím listinám k podpisu hejtmanovi a realizovat veškeré úkoly související se zrušením školní jídelny – výdejny včetně žádosti zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

- 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: 20.9.2007

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

hlasování




50. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kraslice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK  154/06/07

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Kraslice ve výši 12.000,-- Kč na částečné pokrytí nákladů souvisejících s účastí dětského pěveckého sboru „Harmonie“ na 1. ročníku festivalu „Světlo za Lidice 2007“

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

Termín kontroly:  20.9.2007 

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

hlasování


51. Různé


