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P r o g r a m 
 

4. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 
dne 12. března 2009 od 9:00 hodin 

ve velkém jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 
Karlovy Vary, Závodní 353/88 

 
 
Návrh  programu: 
 
A.   Volba návrhové komise 
B.   Volba ověřovatelů zápisu 
C.   Schválení programu jednání 
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 12.3.2009 
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje k datu 12.3.2009 
3.  Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady   
4.  Zprávy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 
5. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2008 
6. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2009 
7. Informace o dotacích ve školství v roce 2009 
8. Dodatek smlouvy o úvěru na „Zajištění financování projektu Pavilon akutní medicíny a centrálního 

vstupu“ 
9. Žádost Asociace „Záchranný kruh“ o poskytnutí příspěvku na provoz regionálního bezpečnostního 

portálu 
10. Projekt FREAK - změna názvu projektu (BRAVE)  
11. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2009  
12. eGovernment v obcích - pravidla     
13. Změna v poskytnuté dotaci v roce 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 

Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – I. kolo – Stříbrná  
14. Změna v poskytnuté dotaci v roce 2008 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 

Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – I. kolo – 
Stanovice  

15. Návrh na udělení dotací pro rok 2009 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti obcí 
Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje – I. kolo  

16. Zpráva o výsledcích realizace Program obnovy venkova 2008 (bude předloženo dodatečně) 
17. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 – návrh pravidel 
18. Poskytování bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů 

 Karlovarského kraje 
19. Schválení bezúročných půjček z Fondu pro řešení mimořádné sociální situace občanů 

 Karlovarského kraje 
20. Plány práce výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2009 
21. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - část pozemkové parcely č. 442/1 v k.ú. Horní Ves 

u Třebeně 
22. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „Cyklostezka 

 Ohře“ 
23. Příslib budoucího majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti se stavbou „II/181 Silniční 

obchvat Sokolov – Královské Poříčí“ 
24. Bezúplatné nabytí pozemků v areálu Gymnázia Cheb do vlastnictví Karlovarského kraje – doplnění 

podmínek převodu a změna souvisejících usnesení 
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25. Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Dalovice a Bohatice od Pozemkového fondu České  republiky – 
doplnění předmětu nabytí a změna souvisejících usnesení 

26. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemkových parcel  
 č. 465/2, č. 516 a č. 517 v k.ú. Olšová Vrata 

27. Úplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky včetně staveb, součástí  
a příslušenství v k.ú. Sokolov 

28. Projekt „Knedlík – Kloss – Knödel – krajové speciality a jejich historický vývoj – Čechy – Německo“ 
– schválení finančního krytí a podání žádosti do Dispozičního fondu Cíle 3 – Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 

29. Poskytnutí neinvestiční dotace z  rozpočtu Karlovarského kraje  na zajištění  výkonu regionálních 
funkcí knihoven Sokolov a Cheb 

30.  Příspěvky subjektům v oblasti sportu a v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu 
Karlovarského kraje na rok 2009 

31. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji za školní rok 2007/2008  
32. Poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu „Biologické ošetření vodní nádrže Novorolský 

rybník“ 
33. Podpora zákonodárné iniciativy Moravskoslezského kraje ve věci změny zákona č. 48/1997 Sb.,  

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
 
34. Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Mgr. Martin Havel v z. 
                   hejtmana 
                     Karlovarského kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.2.2009 
 


