Usnesení z 6. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 8.11.2007
8.11.2007		Strana 1 (celkem 17)
                            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. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 8.11.2007 (mimo řádný termín) v době od 9:13 do 13:07 hodin 
v  jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 



Přítomno:    		……………………………  	 42 členů zastupitelstva
Omluveni:		……………………………	             p. Hozmanová, Ing. Fiala, CSc., Ing. Malý
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
  D 	Informace o rezignaci člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a slib nové členky	ZK 219/11/07
  1.	Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Odstoupení od Dohody 		ZK 220/11/07
	o poskytnutí příspěvku uzavřené s INTERPROJECT CZ, o.p.s.                                     
  2.	Změny v realizovaných akcích                                                                                         ZK 221/11/07
	- Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2007 
	- Program obnovy venkova 2007
  3.	Program obnovy venkova 2007 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo			ZK 222/11/07
  4.	Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013						ZK 223/11/07
  5.	Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras 		ZK 224/11/07
	a stezek v roce 2007
  6.	Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2008 – 2011		ZK 225/11/07
  7.	Záměr modernizace Karlovarské krajské nemocnice a.s.					ZK 226/11/07
  8.	Poskytnutí finančního příspěvku pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 		ZK 227/11/07
  9.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části 			ZK 228/11/07
	pozemkové parcely č. 322/1  v  k.ú. Šabina
10.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové 		ZK 229/11/07
	parcely v  k.ú. Dolní Dvory
11.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 230/11/07
	Města Aš a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Aš do majetku 
	Karlovarského kraje
12.	Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku 		ZK 231/11/07
	Města Nová Role a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Nová Role 
	do majetku Karlovarského kraje
13.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK 232/11/07
	č. 1172/1 v k.ú. Suchá u Nejdku
14.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK 233/11/07
	č. 473/1 v k.ú. Krapice
15.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK 234/11/07
	č. 6768/1 v k.ú. Kraslice
16.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy lékárny č.p. 485 		ZK 235/11/07
	v k.ú. Cheb
17.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt  ev. č. 199 včetně 		ZK 236/11/07
	pozemků  v k.ú. Skalka u Chebu
18.	Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely 		ZK 237/11/07
	č. 2406/3 a část pozemkové parcely č. 2406/2,  k.ú. Nejdek
19.	Bezúplatné nabytí nemovitostí Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les, 	ZK 238/11/07
	do majetku Karlovarského kraje - změna podmínek
20.	Projekt „OUT-DOOR - knihovna v přírodě“ - Operační program přeshraniční 		ZK 239/11/07
	spolupráce Svobodný 	stát Sasko - Česká republika
21. 	Žádost o finanční prostředky na zakoupení dřevěné gotické plastiky „Pieta“		ZK 240/11/07
22.	Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 			ZK 241/11/07
	Karlovarského kraje
23.	Dodatky ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK 242/11/07
24.	Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, 		ZK 243/11/07
	příspěvková organizace
25.	Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2008 			ZK 244/11/07
26.	Poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Karlovarského kraje		ZK 245/11/07
27.	Změna č. 3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje			ZK 246/11/07
28.	Poskytnutí příspěvku pro místní akční skupiny v Karlovarském kraji			ZK 247/11/07
29.	Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 		ZK 248/11/07
	škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary
30.	Volby členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 		ZK 249/11/07
	a Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje
31a)	Přidělení finančních prostředků na nákup kompenzačních pomůcek školským 		ZK 250/11/07
	zařízením v Karlovarském kraji z účelové dotace poskytnuté Ministerstvem 
	školství, mládeže a tělovýchovy ČR
31b)	Seznam evropsky významných lokalit – Natura 2000					bez usnesení
31c)	Informace o hraničním spojení v rámci přistoupení ČR k Schengenské dohodě		bez usnesení 












              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:

- PhDr. Kamilu Bešťákovou
- Ing. Radomila Golda
- Bc. Tomáše Hybnera 


hlasování
B) Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- RNDr. Petra Horkého
- Josefa Murča
hlasování


C) Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo program jednání s následujícími změnami a doplněními:

Výměna materiálu:

bod č. 8) 		Poskytnutí finančního příspěvku pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 


Změna názvu:

bod č. 30) 		Volby členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 						Karlovarského kraje a Výboru pro hospodaření s majetkem  Karlovarského kraje


Rozšíření programu o:

bod D) 		Informace o rezignaci člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a slib nové členky

bod č. 31 a) 		Přidělení finančních prostředků na nákup kompenzačních pomůcek školským zařízením 			v Karlovarském kraji z účelové dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a 			tělovýchovy ČR

bod č. 31 b)		Seznam evropsky významných lokalit – Natura 2000					

bod č. 31 c)		Informace o hraničním spojení v rámci přistoupení ČR k Schengenské dohodě	

hlasování


D) Informace o rezignaci člena Zastupitelstva Karlovarského kraje a slib nové členky

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 219/11/07  

- bere na vědomí

1) rezignaci Ing. Stanislava Duška podanou v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. c),  zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších změn a doplňků, dnem 23.10.2007 

2) že prvním náhradníkem z kandidátní listiny  téže politické strany je Ing. Eva Valjentová 

3) že hejtman Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, zaslal dne 26.10.2007 po uprázdnění mandátu, osvědčení paní  
Ing. Evě Valjentové o tom, že se  stala členkou Zastupitelstva Karlovarského kraje dnem 24.10.2007 

4) složení slibu Ing. Evy Valjentové do rukou hejtmana Karlovarského kraje, JUDr. Josefa Pavla

- schvaluje vyplácení odměny neuvolněnému členu zastupitelstva Ing. Evě Valjentové v souladu 
s usnesením ZK 16/01/05 dnem 24.10.2007 	

hlasování


1. Grantové schéma v rámci OP RLZ – opatření 3.3 – Odstoupení od Dohody o poskytnutí příspěvku uzavřené s INTERPROJECT CZ, o.p.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 220/11/07  

- schvaluje odstoupení od Dohody o poskytnutí příspěvku uzavřené mezi Karlovarským krajem 
a společností INTERPROJECT CZ, o.p.s., dle návrhu

- schvaluje znění Odstoupení od Dohody o poskytnutí příspěvku uzavřené mezi Karlovarským krajem 
a společností INTERPROJECT CZ, o.p.s., dle návrhu

Termín kontroly: 24.1.2008

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


2. Změny v realizovaných akcích 
	- Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Karlovarském kraji v roce 2007 
	- Program obnovy venkova 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 221/11/07  

- schvaluje změnu rozsahu akcí realizovaných městy Mariánské Lázně a Teplá a dodatek č. 1 ke smlouvě evidenční č. D 785/2007 a dodatek č. 1 ke smlouvě evidenční č. D 820/2007

- schvaluje změnu charakteru poskytnutého příspěvku v rámci Programu obnovy venkova obci Drmoul 
a dodatek č. 1 ke smlouvě evidenční č. 410/2007

Termín kontroly:  24.1.2008 

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


3. Program obnovy venkova 2007 – návrh přerozdělení příspěvků II. kolo

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 222/11/07  

- schvaluje navržené přerozdělení finančních prostředků  odboru regionálního rozvoje na  II. kolo Programu obnovy venkova pro rok 2007:

Žadatel
Název akce (dle žádosti)
č. dt 
Celkové náklady
Požadovaná dotace
Úprava dotace dle pravidel 
datum předložení žádosti
dotace investiční/ neinvestiční 
návrh dotace
Josefov
Kaplička Sv. Josefa
1
200 000
100 000
100 000
5.10.07
I
100 000
Krásno
Rekonstrukce topení v bytových domech
1
752 000
376 000
376 000
12.10.07
I
0
Krásno
Studie na výstavbu mateřské školy
1
150 000
100 000
90 000
12.10.07
I
0
Merklín
Oprava vnitřních prostor obecního úřadu
1
231 840
115 000
115 000
12.10.07
N
115 000
Potůčky
Výměna a rozšíření vybavení veřejných prostranství v obci Potůčky
2
283 000
141 000
141 000
12.10.07
N
0
Verušičky
Budova č. p. 5 - obecní úřad výměna oken
1
229 003
114 500
114 000
5.10.07
N
114 000
Celkem
 
 
1 845 843
946 500
946 000
 
 
329 000

Termín kontroly:  24.1.2008 

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


4. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 223/11/07  

- schvaluje Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013

- schvaluje Stanovisko Ministerstva životního prostředí k SEA posouzení vlivů Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 na životní prostředí a veřejné zdraví

- schvaluje Realizační manuál k Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013 

Termín kontroly: 24.1.2008

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

hlasování


5. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2007

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 224/11/07  

- schvaluje poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras v Karlovarském kraji ve výši 120 000,- Kč

Termín kontroly: 24.1.2008

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

hlasování


6. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje pro období let 2008 – 2011

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 225/11/07  

- schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2008 - 2011

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

Termín kontroly: 24.1.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


7. Záměr modernizace Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 226/11/07  

- schvaluje záměr modernizace Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Termín kontroly: 24.1.2008

Zodpovídá: předseda představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s.

hlasování


8. Poskytnutí finančního příspěvku pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 227/11/07  

- souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu územně samosprávného celku na stanovený účel dle důvodové zprávy ve výši 8.289.798,-- Kč v souladu s  § 47 odst. 4 vyhlášky  č. 500/2002 Sb., kterou se provádí zákon 
o účetnictví pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování

9. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – části pozemkové parcely č. 322/1  
v  k.ú. Šabina

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 228/11/07  

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 322/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 279-5642/2006 z původní pozemkové parcely č. 322/1 a označeny jako její díl „f“ o výměře 73 m2, díl „n“ o výměře 1 m2, díl „m“ o výměře 26 m2, díl „g“ o výměře 6 m2, díl „b+c+d“ o výměře 33 m2,  a části označené novým parcelním číslem jako 322/18 o výměře  106 m2, vše v k.ú. a obci Šabina, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Obcí Šabina, se sídlem Šabina č.p. 80, PSČ 356 01, IČ 00573159, zastoupenou starostou obce panem Pavlem Peškem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Obce Šabina

- 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: 13.3.2008

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



10. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – pozemkové parcely v  k.ú. Dolní Dvory

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 229/11/07  

- schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely č. 294/4 o výměře 230 m2, č. 294/5 o výměře 313 m2, 
č. 294/6 o výměře 6 m2, č. 294/7 o výměře 393 m2, č. 294/8  o výměře 161 m2, č. 294/9 o výměře 342 m2, č. 294/10 o výměře 229 m2 a č. 294/11 o výměře 1.047 m2,  vše v k.ú. Dolní Dvory 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 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: 13.3.2008

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



11. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje do majetku Města Aš a bezúplatné nabytí nemovitostí v majetku Města Aš do majetku Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 230/11/07  

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 3571/1 označených dle geometrického plánu 
č. 2680-122/05 jako díl „q2“ o výměře 32 m2, díl „n2“ o výměře 16 m2, díl „j2+m2+p2+s2“ o výměře 32 m2, díl „k2“ o výměře 40 m2, díl „i2“ o výměře 49 m2, díl „c3“ o výměře 53 m2, díl „y3“o výměře 30 m2, díl „e3+b3+w2“ o výměře 29 m2, díl „v“ o výměře 24 m2, díl „r“ o výměře 24 m2 ,  díl „f3“ o výměře 75 m2, díl „k“ o výměře 7 m2, díl „g“ o výměře 20 m2, díl „d“ o výměře 34 m2, díl „p+v2+u+x“ o výměře 156 m2, díl „f+b+ch+l+n“ o výměře 44 m2 a části nově označené jako pozemková parcela č. 3986 o výměře 35 m2, částí pozemkové parcely č. 3571/7 označených dle stejného geometrického plánu jako díl „z1“ o výměře 6 m2, díl „y1“ o výměře 38 m2 a části pozemkové parcely č. 2137/5 označené jako díl „e2“ o výměře 3 m2, vše v k.ú. 
a obci Aš, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Města Aš

- schvaluje bezúplatné nabytí částí pozemkové parcely č. 3571/4 označených dle geometrického plánu 
č. 2680-122/05 jako díl „i1+h2“ o výměře 190 m2, díl „a3“ o výměře 38 m2, části pozemkové parcely 
č. 3571/15 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „i+m+o+t+a1“ o výměře 76 m2, části pozemkové parcely č. 3571/13 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „v1“ o výměře 64 m2  a části stavební parcely č. 382/3 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „u1“ o výměře 36 m2, vše v k.ú. a obci Aš,  formou darovací smlouvy mezi Městem Aš, se sídlem Kamenná 52, PSČ 352 01 Aš, IČ 00253901, zastoupeným starostou města Mgr. Daliborem Blažkem (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 Aš do vlastnictví Karlovarského kraje. 

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

Termín kontroly: 13.3.2008

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



12. Bezúplatný převod nemovitostí 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 231/11/07  

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemkové parcely č. 1545/3 označených dle geometrického plánu 
č. 724-123/2005 jako díl „a+b+c“ o výměře  140 m2 a dle geometrického plánu  č. 787-200/2006 jako díl „a“ o výměře 357 m2, v k.ú. a obci Nová Role, části pozemkové parcely č. 984/1 označené dle geometrického plánu č. 375-155/2006 jako díl „c“ o výměře 156 m2, v k.ú. Mezirolí a obci Nová Role a části pozemkové parcely č. 656/1 označené dle geometrického plánu č. 77-201/2006 jako díl „h+j“ o výměře 14 m2, v k.ú. Jimlíkov a obci Nová Role, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (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 pozemkové parcely č. 67/9 označené dle geometrického plánu 
č. 77-2001/2006 jako díl „f“ o výměře 24 m2 a části pozemkové parcely č. 662/1 označené dle stejného geometrického plánu jako díl „i“ o výměře 0 m2 , vše v k.ú. Jimlíkov 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, příspěvkovou organizací (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, příspěvkové organizace, realizovat kroky k uzavření předmětných darovacích smluv a pověřuje jej podpisem těchto smluv

Termín kontroly: 13.3.2008

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



13. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 1172/1 v k.ú. Suchá u Nejdku

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 232/11/07  

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1172/1o výměře 16 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 238-4/2006 z původní pozemkové parcely č. 1172/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 1172/4, vše v k.ú. a obci Suchá u Nejdku, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Prvního pluku 367/5, PSČ 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 70994234, zastoupenou Ing. Václavem Šťastným, zaměstnancem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ředitelem Stavební správy Plzeň (jako kupující na straně druhé), za cenu 62,50 Kč/m2, tj. 1.000,- Kč + 1.900,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 2.900,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

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

Termín kontroly:  13.3.2008

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

hlasování en bloc o bodech č. 9, 10, 11, 12, 13


14. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 473/1 v k.ú. Krapice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 233/11/07  

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 473/1 o výměře 25 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 125-382/2004 z původní pozemkové parcely č. 473/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 473/2 v k.ú. Krapice a obci Františkovy Lázně, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a manželi Ladislavem a Jiřinou Příplatovými, trvale bytem  Krapice 29, PSČ 350 01 Františkovy Lázně (jako kupující na straně druhé), za cenu 60,- Kč/m2, tj. 1.500,- Kč + 1.462,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 2.962,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Příplatových

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

Termín kontroly:  13.3.2008

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

hlasování


15. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 6768/1 v k.ú. Kraslice

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 234/11/07  

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 6768/1 o výměře 14 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1724-42/2007 z původní pozemkové parcely č. 6768/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela  č. 6768/10 v k.ú. a obci Kraslice, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné), a manželi Romanem a Alenou Knižkovými, trvale bytem  Svatavská cesta 1606, PSČ 358 01 Kraslice (jako kupující na straně druhé), za cenu 102,85 Kč/m2, tj. 1.440,- Kč + 1.800,- Kč za vyhotovení znaleckého posudku, tj. celkem 3.240,- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Knižkových

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

Termín kontroly:  13.3.2008

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

hlasování


16. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – budovy lékárny č.p. 485 v k.ú. Cheb

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 235/11/07  

- schvaluje prodej budovy lékárny č.p. 485 na st.p.č. 348, vč. st.p.č. 348 o výměře 720 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 společností JAMP, s.r.o., se sídlem Jáchymovská 142, 360 04 Karlovy Vary, IČ 48 26 79 29 (jako kupující na straně druhé), za cenu 7.111.117,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku společnosti JAMP, s.r.o.

Termín kontroly:  13.3.2008

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

hlasování


17. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – objekt  ev. č. 199 včetně pozemků  v k.ú. Skalka u Chebu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 236/11/07  

- schvaluje prodej objektu ev.č. 199 na stavební parcele č. 175, stavební parcely č. 175 o výměře 74 m2  
a pozemkové parcely č. 274/71 o výměře 331 m2, vše v k.ú. Skalka u Chebu, obec Cheb, včetně movitého majetku, který tvoří vybavení chaty v pořizovací ceně 63.666,-- Kč, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov (jako prodávající na straně jedné) a panem Martinem Zábojem, bytem Přemysla Otakara 6, 350 02  Cheb (jako kupující na straně druhé), za cenu 250.000,-- Kč, a tím převádí předmětnou nemovitost z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku pana Martina Záboje

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

Termín kontroly:  13.3.2008

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

hlasování


18. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemkové parcely č. 2406/3 a část pozemkové parcely č. 2406/2,  k.ú. Nejdek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 237/11/07  

- schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2406/3 o výměře 141 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1284-91/2007 z původní pozemkové parcely č. 2406/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2406/6, části pozemkové parcely č. 2406/2 o výměře 2713 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1284-91/2007 z původní pozemkové parcely č. 2406/2 a označena novým parcelním číslem jako pozemková parcela č. 2406/5, vše v k.ú. a obci Nejdek, formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem zastoupeným Léčebnou dlouhodobě nemocných Nejdek (jako prodávající na straně jedné) a manželi Elizabeth a Jurajem Petrovskými, bytem Okružní 1161, 362 22  Nejdek (jako kupující na straně druhé), za cenu 200.790,-- Kč + 1.970,-- Kč za vyhotovení znaleckého posudku + 500,- Kč na správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí, tj. celkem 203.260,-- Kč, a tím převádí předmětné nemovitosti z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Petrovských

- ukládá řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Nejdek, realizovat kroky k uzavření předmětné  kupní smlouvy a pověřuje jej podpisem této smlouvy

Termín kontroly:  13.3.2008

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

hlasování


19. Bezúplatné nabytí nemovitostí Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les, do majetku Karlovarského kraje - změna podmínek

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 238/11/07  

- schvaluje následující podmínky darování nemovitostí z majetku Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les do vlastnictví Karlovarského kraje:

	Stavební práce budou zahájeny obdarovaným nejpozději do roku 2013


	Případě nepotřebnosti majetku nebo nesplnění závazku zahájit práce do roku 2013 bude převedený majetek vrácen zpět do vlastnictví Nadace.


Termín kontroly:  24.1.2007

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

hlasování


20. Projekt „OUT-DOOR - knihovna v přírodě“ - Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 239/11/07  

- schvaluje

a)  předfinancování projektu „OUT-DOOR - knihovna v přírodě“ v souladu s rozpočtovým výhledem Karlovarského kraje na léta 2008 – 2011, a to ve výši do 10.000.000,- Kč v letech 2008-2009

b)  spolufinancování projektu ve výši 10% celkových uznatelných nákladů

c)   skutečnost, aby podáním žádosti o dotaci a řízením projektu byl pověřen odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, a to za spolupráce odboru vnitřních záležitostí, APDM p.o, a Krajské knihovny Karlovy Vary za podmínek dle návrhu

d)  pověření vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu podpisem žádosti 
o stavební povolení a žádosti o dotaci

Termín kontroly: 23.10.2008

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

hlasování


21. Žádost o finanční prostředky na zakoupení dřevěné gotické plastiky „Pieta“

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 240/11/07  

- souhlasí se zakoupením dřevěné gotické plastiky „Pieta“ za částku 2 000 000,- Kč, s tím, že ½ částky, 
tj. 1 milion Kč uhradí z rozpočtu Karlovarský kraj a druhá polovina bude uhrazena z dotace Ministerstva kultury ČR schválené dne 4. října 2007

- ukládá ekonomickému odboru krajského úřadu finančně zajistit 1 milion Kč na poskytnutí investičního příspěvku pro Galerii výtvarného umění v Chebu na nákup plastiky

Termín kontroly: 24.1.2008

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

hlasování


22. Odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 241/11/07  

- schvaluje odstoupení od uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje s Obcí Milíkov, vlastníkem objektu kostela sv. Šimona a Judy, ve výši 80 000,- Kč na realizaci projektu: Milíkov, kostel sv. Šimona a Judy - oprava fasády

- mění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 100/04/07 ze dne 19.4.2007, a to tak, že se v příloze č. 1  usnesení vypouští 41. záznamový řádek:

Obec Milíkov
Milíkov, kostel sv. Šimona a Judy, st.p.č. 36 - Oprava fasády
80 000,00 Kč

Termín kontroly: 24.1.2007

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

hlasování


23. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 242/11/07  

- schvaluje 

1)  dodatky k níže uvedeným smlouvám o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu   kulturních památek a památkově hodnotných objektů, které byly poskytnuty jako prostředky neinvestiční   a budou poskytnuty jako prostředky investiční:

Město Habartov
Smlouva č. D 736/2007
Habartov, pomník zastřelených četníků – renovace pomníku a jeho okolí 
Obec Tři Sekery
Smlouva č. D 835/2007
Tři Sekery, kamenný sloup - obnova


2)  dodatky k níže uvedeným smlouvám o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, na základě kterých bude příjemce povinen předložit příslušnému odboru zpracovanou dokumentaci dle žádosti k nahlédnutí, a to nejpozději 
do 15. ledna 2008:

Irena Loosová
Smlouva č. D 708/2007
Hřebeny, hrad Hartenberg - projektová dokumentace, realizační práce
Město Skalná 
Smlouva č. D 829/2007
Skalná, kostel sv. Šebestiána – projektová dokumentace
Město Bochov 
Smlouva č.
D 827/2007
Kozlov - kostel Nanebevzetí Panny Marie - oprava, adaptace                       a revitalizace kostela - I. etapa - zabezpečení kulturní památky
Ing. Zuzana Griněvová a Vladimír Griněv
Smlouva č.
D 650/2007
Libá, hrad  - oprava střechy, restaurátorské práce - interiéry, archeologický průzkum nádvoří


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

Termín kontroly: 24.1.2007

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

hlasování


24. Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 243/11/07  

- schvaluje návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace

- vydává dodatek č. 6  ke  zřizovací listině Okresní ústav sociálních služeb v Sokolově, příspěvková organizace

Termín kontroly:  13.3.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

hlasování


25. Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2008 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 244/11/07  

- schvaluje Zásady pro poskytování příspěvků na sociální služby v roce 2008 s připomínkou uvedenou 
v zápise

Termín kontroly: 24.1.2008

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí

hlasování


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

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 245/11/07  

- schvaluje poskytnutí částky 627.647,-- Kč na úhradu finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle rozpisu uvedeného v tabulce č. 1 důvodové zprávy

Termín kontroly:   24.1.2008

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

hlasování


27. Změna č. 3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 246/11/07  

- schvaluje změnu č. 3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje

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

hlasování


28. Poskytnutí příspěvku pro místní akční skupiny v Karlovarském kraji

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 247/11/07  

- schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 200.000,- Kč (na jednu místní akční skupinu) pro 5 místních akčních skupin působících v Karlovarském kraji, tzn. celkem 1.000.000,- Kč

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

hlasování


29. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 248/11/07  

- schvaluje změnu sídla příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola při Lázeňské léčebně Mánes Karlovy Vary z 360 01 Karlovy Vary, Křižíkova 6, na 360 01 Karlovy Vary, Křižíkova 12, s účinností od 1. prosince 2007

- vydává v souladu se schválenou změnou dodatek ke zřizovací listině dle návrhu

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit uvedený dodatek ke zřizovací listině k podpisu hejtmanovi a realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení

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

Termín kontroly: 13.3.2008

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

hlasování


30. Volby členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 
a Výboru pro hospodaření s majetkem  Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 249/11/07  

- bere na vědomí

   a) oznámení Mgr. Václava Jiříka o odstoupení z funkce člena Výboru pro výchovu, vzdělávání 
         a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje

   b)  oznámení Ing. Stanislava Duška o odstoupení z funkce člena Výboru pro hospodaření s majetkem              	Karlovarského kraje

- volí ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 písm. p)  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků

   a) Mgr. Vladimíra Hartmanna do funkce člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost          	Zastupitelstva Karlovarského kraje

   b)  Ing. Evu Valjentovou do funkce člena Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

- ukládá vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení

Termín kontroly: 24.1.2008

Zodpovídá: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu 

hlasování


31 a) Přidělení finančních prostředků na nákup kompenzačních pomůcek školským zařízením v Karlovarském kraji z účelové dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 250/11/07  

- schvaluje rozdělení a uvolnění účelové dotace MŠMT na kompenzační pomůcky v členění dle přílohy č. 1 zprávy, a to v celkové výši 457 900,-- Kč investičních prostředků a 540 680,-- Kč neinvestičních prostředků  

- ukládá odboru ekonomickému zajistit vyposlání finančních prostředků z přijaté dotace obcím, které jsou zřizovateli některých školských zařízení, školským zařízením zřizovaným Karlovarským krajem v členění dle přílohy č. 1

Termín kontroly: 24.1.2008

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru

hlasování


31 b)	Seznam evropsky významných lokalit – Natura 2000					

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.



31 c) Informace o hraničním spojení v rámci přistoupení ČR k Schengenské dohodě	

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení.



