
 
 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (označeno 

„xxxxxxxxx“). 

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 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

z 12. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 21.06.2018 v době od 9:04 do 17:16 hod. 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno:      ……………………………              39 členů zastupitelstva 

Omluveni:            …………………………… JUDr. Havel, Ing. Horník, pí Maříková,  

pí Oulehlová, Ing. Valjentová, p. Váňa 

Přizvaní:               …………………………… Mgr. Vránová, ředitelka krajského úřadu, 

vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Zapisovatelka:       ……………………………   Monika Nová 

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.06.2018 ZK 156/06/18 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 157/06/18 

3. Zpráva Kontrolního výboru ZK 158/06/18 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 159/06/18 

5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví ZK 160/06/18 

6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 161/06/18 

7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku  ZK 162/06/18 

8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 163/06/18 

9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 164/06/18 

10. Informace o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách  

ve schvalovacím procesu v roce 2018 

ZK 165/06/18 

11. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017 ZK 166/06/18 

12. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na období 2019-2021 ZK 167/06/18 

13. Rozpočtová změna č. 177/2018 ZK 168/06/18 

14. Postup ve věci Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u projektu 

"Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí",  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 

 

 

ZK 169/06/18 
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15. Postup ve věci doručených platebních výměrů a Žádosti o opravu vydaných 

platebních výměrů k projektu reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 "Nestůj 

a pojď II." 

ZK 170/06/18 

16. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru  

k neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového 

programu MŠMT na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání žáků  

se znevýhodněním v roce 2014 (ÚZ 33 018) 

ZK 171/06/18 

17. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru  

k neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového 

programu MŠMT "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty  

se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním 

na rok 2014 - modul B (ÚZ 33 457)" 

ZK 172/06/18 

18. Dotační titul "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory SKALKA v Chebu, p.o. 

- I. etapa" - informace o výsledku realizace 

ZK 173/06/18 

19. Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" 

registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284 – informace  

o projektu a úprava finančního krytí dle aktuálního Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

ZK 174/06/18 

20. Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" 

registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283 – informace  

o projektu a úprava finančního krytí dle aktuálního Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

ZK 175/06/18 

21. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2017 ZK 176/06/18 

22. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města 

Rotava v roce 2018   

ZK 177/06/18 

23. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města 

Teplá v roce 2018 

ZK 178/06/18 

24. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 ZK 179/06/18 

25. Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou dopravou území Karlovarského kraje 

ZK 180/06/18 

26. Aktualizace dokumentu „Plán dopravní obslužnosti územního obvodu 

Karlovarského kraje na období let 2016 – 2028“ 

ZK 181/06/18 

27. Záměr zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby realizované 

formou otevřeného řízení „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti 

Karlovarského kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou 

dopravou" a vymezení tří oblastí k přímému uzavření smluv o závazku veřejné 

služby k zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje veřejnou linkovou 

dopravou pro období od 01.01.2019 do 31.12.2028 - informace o postupu Rady 

Karlovarského kraje 

ZK 182/06/18 

28. Schválení a vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť 

ZK 183/06/18 

29. Žádost města Kraslice o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení 

vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Prodloužení kanalizace III. etapa,  

ul. Mánesova, Kraslice“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

ZK 184/06/18 

30. Schválení ručitelského závazku ke Smlouvě č. 35S/2018 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

ZK 185/06/18 

31. Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci 

kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - Pomoc v nouzi, o.p.s. 

ZK 186/06/18 

32. Rozdělení finančních prostředků v rámci druhého kola dotačního řízení na základě 

Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2018 

ZK 187/06/18 

33. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  KRUŠNOHORKA – Lesní 

úzdravné ekoterapeutické centrum, z.s.   

ZK 188/06/18 

34. Memorandum o výstavbě a provozování Společného Operačního Střediska složek 

integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji 

 

ZK 189/06/18 
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35. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů 

Krajské knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu a úprava finančního krytí 

dle žádosti o podporu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR 

ZK 190/06/18 

36. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

cestovního ruchu v roce 2018  

ZK 191/06/18 

37. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2018 

ZK 192/06/18 

38. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit  

v roce 2018 

ZK 193/06/18 

39. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje 

ZK 194/06/18 

40. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Březová - část pozemku p.p.č. 737 v k.ú. Kamenice u Březové včetně stavby 

silnice č. III/21024, součástí a příslušenství 

ZK 195/06/18 

41. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Chodov – části pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov 

ZK 196/06/18 

42. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Nové Sedlo - pozemky p.č. 17/14, 17/15, 17/16, 17/17 a 17/18  

v k.ú. Chranišov 

ZK 197/06/18 

43. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2422/23, 2422/24 a 2422/25 v k.ú. Cheb  

a pozemků p.p.č. 211/8, 211/9, 291/31, 291/25, 291/26 a 291/168 v k.ú. Háje  

u Chebu z majetku Karlovarského kraje do majetku města Cheb a bezúplatné 

nabytí části pozemku p.p.č. 199/20 v k.ú. Hradiště u Chebu z majetku města Cheb 

do majetku Karlovarského kraje a zřízení služebnosti ke služebným pozemkům 

p.p.č. 291/25, 291/26, 291/31 a 291/168 v k.ú. Háje u Chebu ve prospěch 

Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace 

ZK 198/06/18 

44. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

– část pozemku p.č. 2552/1 v k.ú. Dolní Chodov 

ZK 199/06/18 

45. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – pozemku st.p.č. 1525, 

jehož součástí je stavba č.p. 1386 a pozemku p.p.č. 2168/1, vše v k.ú. Aš 

ZK 200/06/18 

46. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob 

– části pozemku p.č. 116 v k.ú. Horní Částkov 

ZK 201/06/18 

47. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o. – pozemek p.p.č. 2299/35 a část pozemku p.p.č. 2299/1 

v k.ú. Cheb 

ZK 202/06/18 

48. Schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

fyzické osoby - části pozemku p.č. 2941 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov 

ZK 203/06/18 

49. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 19/10 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

ZK 204/06/18 

50. Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Dobroše ZK 205/06/18 

51. Zrušení usnesení č. ZK 511/12/17 ze dne 07.12.2017 - Prodej nemovité věci  

z majetku Karlovarského kraje do majetku Českého hydrometeorologického 

ústavu – pozemek p.p.č. 813/5 v k.ú. Háje u Chebu a schválení prodeje nemovité 

věci z majetku Karlovarského kraje do majetku Českého hydrometeorologického 

ústavu – pozemek p.p.č. 813/5 v k.ú. Háje u Chebu dle nové žádosti 

ZK 206/06/18 

52. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku parc. č. 335/3  

v k.ú. Žlutice, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou 

školou Žlutice, příspěvkovou organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

zastoupenou společností Stav - elektro s.r.o. 

 

 

 

ZK 207/06/18 
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53. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19, 

1090/2, 1083/3, 1086 v k.ú. Drahovice, v majetku Karlovarského kraje,  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary, příspěvkovou 

organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností 

Elektromontáže Touš s.r.o. 

ZK 208/06/18 

54. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700, 

vše v k.ú. Cheb, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti  

GasNet s.r.o., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, 

příspěvkovou organizací a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou společností 

GridServices, s.r.o. 

ZK 209/06/18 

55. Schválení darování povodňových plánů vč. příslušenství ve vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví obcí s rozšířenou působností po ukončení 

udržitelnosti projektu s názvem „Aktualizace digitálních povodňových plánů 

Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy Vary, 

Sokolov a Ostrov“ 

ZK 210/06/18 

56. Náhradní financování žádostí podaných v dotačním programu "Podpora výměny 

zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci  

OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II", které nelze v tomto dotačním programu 

podpořit z důvodů, které nevznikly pochybením žadatele  

ZK 211/06/18 

57. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu realizace 

drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2018 

ZK 212/06/18 

58. Poskytnutí individuální dotace městu Hroznětín pro rok 2018 na eliminaci sinic  

ve vodní nádrži Velký rybník v obci Velký Rybník 

ZK 213/06/18 

59. Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z.s., Západočeskému 

územnímu svazu na vysazení reofilních a lososovitých druhů ryb a lipana do revírů 

v Karlovarském kraji na rok 2018 

ZK 214/06/18 

60. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci 

invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji na rok 2018 

ZK 215/06/18 

61. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany 

životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2018 

ZK 216/06/18 

62. Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042 ZK 217/06/18 

63. Informace o finančním ukončení projektu „Technika pro Zdravotnickou 

záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 

ZK 218/06/18 

64. Lékařská pohotovostní služba v nemocnici v Ostrově - ukončení smlouvy ZK 219/06/18 

65. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče 

ZK 220/06/18 

66. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací 

ZK 221/06/18 

67. Projekt "KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu" - informace  

o výsledku realizace  

ZK 222/06/18 

68. Projekt „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n.p. pavilonu E“ - informace  

o výsledku realizace 

ZK 223/06/18 

69. Projekt „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci 

Karlovarského kraje“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování 

realizace projektu 2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 

kraje na spolufinancování realizace projektu   

ZK 224/06/18 

70. Projekt „Modernizace provozního informačního systému KKN“ financovaný  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu  

1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 

projektu  

2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projektu  

 

  

ZK 225/06/18 
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71. Projekt „Modernizace a rozšíření systému NIS“ financovaný v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu  

1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace 

projektu  

2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

na spolufinancování realizace projektu   

ZK 226/06/18 

72. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - Karlovarský 

krajský fotbalový svaz 

ZK 227/06/18 

73. Partnerství Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, v projektu „Future Forest“   

ZK 228/06/18 

74. Projekt „Diversity of Ceramics“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

ZK 229/06/18 

75. Projekt „Geo-Explorers“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, 

příspěvková organizace 

ZK 230/06/18 

76. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické 

Dalovice, příspěvková organizace 

ZK 231/06/18 

77. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období 

od 1. ledna 2018 do 10. května 2018 

ZK 232/06/18 

78. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2018 

ZK 233/06/18 

79. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu  

- VK Karlovarsko 2014, s.r.o. 

ZK 234/06/18 

80. Plán sportu Karlovarského kraje 2018 - 2023 ZK 235/06/18 

81. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportu - rozhodnutí o žádostech 

ZK 236/06/18 

82. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva 

ZK 237/06/18 

83. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovní infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech 

ZK 238/06/18 

84. Příprava zákonodárné iniciativy v oblasti školství ZK 239/06/18 

85. Program obnovy venkova - návrh rozdělení dotací ve II. kole ZK 240/06/18 

86. Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje   ZK 241/06/18 

87. Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

ZK 242/06/18 

88. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji ZK 243/06/18 

89. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nejdek  

"O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální 

mapy veřejné správy Karlovarského kraje" 

ZK 244/06/18 

90. Návrh na přerozdělení navýšeného rozpočtu na obnovu kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2018 - 2.000.000 Kč  

z přebytku hospodaření za rok 2017 

staženo 

91. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského 

kraje k 31.03.2018 

ZK 245/06/18 

92. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů 

spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, 

příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s. 

ZK 246/06/18 

93. Informace o výsledku realizace projektu „Domov pro seniory SKALKA Zateplení 

domova pro seniory SKALKA v Chebu“ registrační číslo 

CZ.1.02/3.2.00/12.14520, 115D222003201 v rámci Operačního programu Životní 

prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití 

odpadního tepla 

ZK 247/06/18 

94. Sloučení organizací Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace, se sídlem Cheb, část Skalka, Americká 52, 350 02, IČO 71175245,  

a Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem Cheb, 

Dragounská 12, 350 02, IČO 71175211, s účinností od 01.01.2019 

ZK 248/06/18 
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95. Pravidla  pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených 

pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem 

ZK 249/06/18 

96. Poskytnutí daru Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra 

v Praze 

ZK 250/06/18 

97. Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené 

pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře 

v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti  

a dorost/pediatrie 

ZK 251/06/18 

 

98. Různé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Vildumetzová                                                   Mgr. Dalibor Blažek 

hejtmanka                                                               náměstek hejtmanky 

 Karlovarského kraje 
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A. Volba návrhové komise 

  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje z v o l i l o  tyto členy návrhové komise: 

 

- Mgr. Zdeňka Hrkala 

- Bc. Pavla Čekana 

- Ing. Petra Navrátila 

 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje z v o l i l o  tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Ing. arch. Vojtěcha Frantu 

 

 

C. Schválení programu jednání 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje s c h v á l i l o  navržený program jednání s následujícími změnami  

a doplněními: 

 

Rozšíření programu o: 

 

bod č. 91) Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 31.03.2018  

 

bod č. 92) Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi 

Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.  

 

bod č. 93) Informace o výsledku realizace projektu „Domov pro seniory SKALKA Zateplení 

domova pro seniory SKALKA v Chebu“ registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/12.14520, 

115D222003201 v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast 

podpory 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla  

 

bod č. 94) Sloučení organizací Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,  

se sídlem Cheb, část Skalka, Americká 52, 350 02, IČO 71175245,  

a Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem Cheb, Dragounská 12, 

350 02, IČO 71175211, s účinností od 01.01.2019  

 

bod č. 95) Pravidla  pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených  

pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem  

 

bod č. 96) Poskytnutí daru Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra  

v Praze  

 

bod č. 97) Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené  

pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře  

v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti  

a dorost/pediatrie  
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Staženo z programu: 

 
bod č. 90)  Návrh na přerozdělení navýšeného rozpočtu na obnovu kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2018 - 2.000.000 Kč  

z přebytku hospodaření za rok 2017 

   

 
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 21.06.2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 156/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o splnění nebo průběžném plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 

k datu 21.06.2018 dle návrhu č. 1 a č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 157/06/18 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 158/06/18 
 

- bere na vědomí usnesení z 15. a 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 159/06/18 
 

- bere na vědomí usnesení z 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 06.06.2018 

 

Zodpovídá: Ing. Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru 

 

 
5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 160/06/18 
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- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví při Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

ze dne 21.05.2018 

 

Zodpovídá: MUDr. Věra Procházková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 

 

 
6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 161/06/18 
 

- bere na vědomí usnesení z 15. - 16. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zodpovídá: Patrik Pizinger, předseda Výboru pro regionální rozvoj 

 

 
7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 162/06/18 
 

- bere na vědomí usnesení z 8. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného 

majetku konaného dne 21.05.2018 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 163/06/18 
 

- bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 128/05/18 – 136/05/18 

 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Hana Žáková, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

 
9. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 164/06/18 
 

- bere na vědomí zprávy Výboru pro národnostní menšiny z dubna a května 

 

Zodpovídá: Mgr. Bc. Helena Hejnová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny 

 

 
10. Informace o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách ve schvalovacím 

procesu v roce 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 165/06/18 
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- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách  

ve schvalovacím procesu č. RO 1/2018 až 176/2018 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
11. Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 166/06/18 
 

- schvaluje účetní závěrku Karlovarského kraje za rok 2017 

 

- schvaluje závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2017, 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 rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 takto: 

 Příjmy po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 5, sl. 5) 6.372.720.195,04 Kč 

 Výdaje po konsolidaci (tab. č. 1, řádek 8, sl. 5) 5.952.692.420,04 Kč 

 Saldo příjmů a výdajů (tab. č. 1, řádek 9, sl. 5)         + 420.027.775,00 Kč 

 Finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 10)               1.431.425.838,82 Kč 

 Z toho:  

 Vázané finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 11)     928.956.727,63 Kč 

 Volné finanční prostředky (tab. č. 1, řádek 48)     502.469.111,19 Kč 

 

- schvaluje alokaci volných finančních prostředků výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 

(2. část) ve výši 144.102.381,19 Kč dle tabulky č. 3b (samostatná příloha) 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
12. Návrh rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na období 2019-2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 167/06/18 
 

- schvaluje rozpočtový výhled Karlovarského kraje na období 2019-2021 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
13. Rozpočtová změna č. 177/2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 168/06/18 
 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 177/2018 

- změna charakteru finančních prostředků z investičních na neinvestiční ve výši ± 50.000.000 Kč v rámci 

rozpočtu Odboru investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu financování 

vybavení jednotlivých pavilonů mobiliářem v rámci výdajů na akci Karlovarská krajská nemocnice, a.s.  

- nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu 
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Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Žáková, vedoucí oddělení rozpočtu 

 

 
14. Postup ve věci Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u projektu "Lineární 

urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí", reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 169/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

č. j. ÚOHS-S0131/2018/VZ-10511/2018/523/HVo ze dne 10.04.2018 k projektu  

reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 "Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí",  

kterým ukládá pokutu ve výši 75.000 Kč 

 

- bere na vědomí informaci o nepodání odporu proti Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

č. j. ÚOHS-S0131/2018/VZ-10511/2018/523/HVo ze dne 10.04.2018 

 

- bere na vědomí informaci o schválení úhrady pokuty ve výši 75.000 Kč do jednoho měsíce od nabytí 

právní moci Příkazu, tj. do 18.05.2018, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanovil pokutu  

za zjištění: 

 

při zadávání veřejné zakázky „Realizace stavby Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba 

zázemí“ se Karlovarský kraj dopustil přestupku dle § 120 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že postupoval  

v rozporu s § 82 odst. 7 písm. b) cit. zákona a zásadou zákazu diskriminace zakotvenou  

v § 6 odst. 1 téhož zákona, když s vybraným uchazečem – společností Metrostav a.s., uzavřel dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo na plnění shora uvedené veřejné zakázky, kterým posunul konečný termín plnění  

této zakázky ze dne 31.07.2015 na den 31.08.2015, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností 

vyplývajících ze smlouvy o dílo, když změna konečného termínu plnění mohla za použití v původním 

zadávacím řízení umožnit účast jiných dodavatelů, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr 

nejvhodnější nabídky 

 

- bere na vědomí informaci, že Rada Karlovarského kraje uložila odboru finančnímu řešit sankci  

za veřejnou zakázku jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
15. Postup ve věci doručených platebních výměrů a Žádosti o opravu vydaných platebních výměrů 

k projektu reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 "Nestůj a pojď II." 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 170/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o zahájení vyměřovacího řízení dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,  

ve znění pozdějších předpisů, u projektu "Nestůj a pojď II." reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Finanční úřad pro Karlovarský kraj ve Sdělení o zahájení vyměřovacího řízení  

č. j. 273067/18/2400-31471-403322 ze dne 23.03.2018 uvádí zjištění: 

- chybně nárokovaná částka ve výši 10.000 Kč namísto 8.000 Kč vč. 20 % nepřímých nákladů, která byla 

proplacena, vznikl tak nezpůsobilý výdaj v celkové výši 2.400 Kč,  

tj. 2.000 Kč + 400 Kč 
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informaci o doručených platebních výměrech na odvod za porušení rozpočtové kázně  

č. j. 392649/18/2400-31471-403322 ze dne 11.04.2018 ve výši 2.322 Kč  

a č. j. 392619/18/2400-31471-403322 ze dne 11.04.2018 ve výši 79 Kč 

 

 

- bere na vědomí informaci o úhradě platebních výměrů č. j. 392649/18/2400-31471-403322 ze dne 

11.04.2018 ve výši 2.322 Kč a č. j. 392619/18/2400-31471-403322 ze dne 11.04. 2018 ve výši 79 Kč 

 

- bere na vědomí informaci o nepodání žádostí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a dosud 

nevyměřeného penále 

 

- bere na vědomí informaci o Žádosti Ministerstva práce a sociálních věcí jako poskytovatele dotace  

o opravu vydaných platebních výměrů u projektu "Nestůj a pojď II." reg. č. 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v Žádosti o opravu vydaných platebních výměrů  

č. j. 392649/18/2400-31471-403322 ze dne 03.05.2018 mimo jiné uvádí, že: 

 

u platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2.322 Kč a 79 Kč vystavených 

Finančním úřadem pro Karlovarský kraj, žádá o opravu těchto platebních výměrů z důvodu nezohlednění 

5 % vlastních zdrojů financování příjemce dotace, kdy by měl odvod za porušení rozpočtové kázně  

do státního rozpočtu činit 74,64 Kč (tj. 3,11 % z 2.400 Kč) a do Národního fondu 2.205,36 Kč  

(tj. 91,89 % z 2.400 Kč) 

 

- bere na vědomí informaci o podání odvolání proti doručeným platebním výměrům na odvod za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 2.322 Kč a 79 Kč z důvodu nesprávného vyčíslení výše odvodu za porušení 

rozpočtové kázně 

 

- bere na vědomí informaci o doručení platebního výměru na penále za prodlení s odvodem za porušení 

rozpočtové kázně č. j. 591190/18/2400-31471-403322 ze dne 03.05.2018 ve výši 1.140 Kč a nepodání 

odvolání proti tomuto platebnímu výměru, a to jednak z důvodu nepodání odvolání proti platebním 

výměrům na odvod za porušení rozpočtové kázně z věcného hlediska a rovněž změny výše penále  

za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ze strany Finančního úřadu pro Karlovarský kraj  

s ohledem na jeho chybné vyčíslení vycházející z nesprávně stanoveného odvodu za porušení rozpočtové 

kázně 

 

- bere na vědomí informaci, že Rada Karlovarského kraje uložila řešit porušení rozpočtové kázně  

jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou poté, kdy bude známa konečná výše škody 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
16. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru k neinvestiční dotaci 

ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT na podporu škol,  

které realizují inkluzivní vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 (ÚZ 33 018) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 171/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném rozhodnutí o odvolání Odvolacího finančního ředitelství v Brně  

ze dne 06.04.2018 proti platebnímu 04.04.2017 ve výši 129.560 Kč k neinvestiční dotaci  

ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT na podporu škol,  

které realizují inkluzivní vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 2014 (ÚZ 33 018) 
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Karlovarský kraj v roli příjemce dotace porušil podmínku uvedenou v rozhodnutí, neboť ve lhůtě  

do 30 dnů nevrátil na účet MŠMT finanční prostředky, které příslušná právnická osoba vrátila  

do rozpočtu Karlovarského kraje, tzn. neodvedl ve stanovené lhůtě neoprávněně použité finanční 

prostředky převedené některými školami na zvláštní účet daňového subjektu na základě kontrolního 

zjištění uvedeného v protokolu MŠMT. 

 

Odvolací finanční ředitelství v Brně změnilo výši odvodu do státního rozpočtu za porušení rozpočtové 

kázně na částku ve výši 1.388 Kč. 

 

- bere na vědomí informaci o nepodání správní žaloby proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství 

 

- bere na vědomí informaci o nepodání žádostí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a dosud 

nevyměřeného penále 

 

- bere na vědomí informaci, že Rada Karlovarského kraje uložila odboru finančnímu po vyčerpání 

obranných prostředků nebo v případě jejich nepodání řešit porušení rozpočtové kázně jako škodní případ  

v souladu s platnou právní úpravou poté, kdy bude známa konečná výše škody 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
17. Postup ve věci doručeného rozhodnutí o odvolání proti platebnímu výměru k neinvestiční dotaci 

ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT "Financování 

asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty  

se sociálním znevýhodněním na rok 2014 - modul B (ÚZ 33 457)" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 172/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném rozhodnutí o odvolání Odvolacího finančního ředitelství v Brně  

ze dne 06.04.2018 proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně  

č. j. 413546/17/2400-31471-402240 ze dne 04.04.2017 ve výši 109.471 Kč k neinvestiční dotaci  

ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 v rámci Rozvojového programu MŠMT "Financování asistentů 

pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním na rok 2014 - modul B" za zjištění: 

 

Karlovarský kraj v roli příjemce dotace porušil podmínku uvedenou v rozhodnutí, neboť ve lhůtě  

do 30 dnů nevrátil na účet MŠMT finanční prostředky, které příslušná právnická osoba vrátila  

do rozpočtu Karlovarského kraje, tzn. neodvedl ve stanovené lhůtě neoprávněně použité finanční 

prostředky převedené některými školami na zvláštní účet daňového subjektu na základě kontrolního 

zjištění uvedeného v protokolu MŠMT. 

 

Odvolací finanční ředitelství v Brně změnilo výši odvodu do státního rozpočtu za porušení rozpočtové 

kázně na částku ve výši 1.386 Kč. 

 

- bere na vědomí informaci o nepodání správní žaloby proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství 

 

- bere na vědomí informaci o nepodání žádostí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a dosud 

nevyměřeného penále 

 

- bere na vědomí informaci, že Rada Karlovarského kraje uložila odboru finančnímu po vyčerpání 

obranných prostředků nebo v případě jejich nepodání řešit porušení rozpočtové kázně jako škodní případ  

v souladu s platnou právní úpravou poté, kdy bude známa konečná výše škody 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 
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18. Dotační titul "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory SKALKA v Chebu, p.o. - I. etapa"  

- informace o výsledku realizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 173/06/18 
 

- schvaluje Informaci o výsledku realizace dotačního titulu "Rekonstrukce objektu Domova pro seniory 

SKALKA v Chebu, p.o. - I. etapa" 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
19. Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" registrační číslo 

projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284 – informace o projektu a úprava finančního krytí  

dle aktuálního Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 174/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o projektu "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" 

registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284, uvedenou v důvodové zprávě 

 

- schvaluje úpravu finančního krytí při zachování schválené výše výdajů u projektu z důvodů uvedených 

v důvodové zprávě: 

 

Evropská unie 85 %                                                                                 22.464.711,37 Kč 

Státní rozpočet 5 %                                                                                    1.321.453,61 Kč  

Karlovarský kraj  10%                                                                              2.642.907,22 Kč 

Výdaje na plánovanou veřejnou zakázku (způsobilý výdaj)                         915.117,80 Kč 

Předpokládané výdaje nad rámec dotace                                                      880.300,00 Kč  

Celkové výdaje                                                                                         28.224.490,00 Kč 

 

za předpokladu schválení jednotlivých neuznatelných výdajových položek Radou Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
20. Projekt "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" registrační číslo 

projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283 – informace o projektu a úprava finančního krytí  

dle aktuálního Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 175/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o projektu "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné" 

registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283, uvedenou v důvodové zprávě 

 

- schvaluje úpravu finančního krytí při zachování schválené výše výdajů u projektu z důvodů uvedených 

v důvodové zprávě: 

 

Evropská unie 85%                                                                                       12.392.786,65 Kč  

Státní rozpočet 5 %                                                                                                  728.987,45 Kč 

Karlovarský kraj 10 %                                                                                         1.457.974,90 Kč 

Výdaje na plánovanou veřejnou zakázku (způsobilý výdaj)                                1.524.420,00 Kč 
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Předpokládané výdaje nad rámec dotace                                                                 715.300,00 Kč  

Celkové výdaje                                                                                                    16.819.469,00 Kč 

 

za předpokladu schválení jednotlivých neuznatelných výdajových položek Radou Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
21. Roční zpráva o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 176/06/18 
 

- projednalo a bere na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany Karlovarského kraje za rok 2017 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
22. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 

dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Rotava v roce 2018   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 177/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 

dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Rotava v roce 2018 ve výši  

až 50 % nákladů v běžném roce, maximálně však 450.000 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města 

Rotava v roce 2018 ve výši až 50 % nákladů v běžném roce, maximálně však 450.000 Kč včetně DPH 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
23. Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 

dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Teplá v roce 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 178/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení 

dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Teplá v roce 2018 ve výši  

až 50 % nákladů v běžném roce, maximálně však 450.000 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města 

Teplá v roce 2018 ve výši až 50 % nákladů v běžném roce, maximálně však 450.000 Kč včetně DPH 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 
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24. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 179/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
25. Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 

dopravou území Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 180/06/18 
 

- schvaluje veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 

dopravou území Karlovarského kraje dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky, Martina Hurajčíka, podpisem veřejnoprávní smlouvy o příspěvku  

na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
26. Aktualizace dokumentu „Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje  

na období let 2016 – 2028“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 181/06/18 
 

- schvaluje aktualizaci dokumentu „Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje  

na období let 2016 – 2028“ 

 

- pověřuje Mgr. Vladimíra Malého, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství, zveřejnit 

aktualizaci dokumentu „Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na období  

let 2016 – 2028“ způsobem umožňujícím dálkový přístup 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
27. Záměr zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby realizované formou 

otevřeného řízení „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje veřejnými 

službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou" a vymezení tří oblastí k přímému 

uzavření smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje 

veřejnou linkovou dopravou pro období od 01.01.2019 do 31.12.2028 - informace o postupu Rady 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 182/06/18 
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- bere na vědomí informaci o schválení záměru zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce  

na služby realizované formou otevřeného řízení dle ustanovení § 3 al. 1 písm. b) ve spojení s ustanovením 

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů „Dlouhodobé 

zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou 

linkovou dopravou“ včetně příloh, Radou Karlovarského kraje 

 

- bere na vědomí informaci o schválení návrhu hodnotících kritérií a jejich váhy pro hodnocení nabídek 

na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského 

kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou“, Radou Karlovarského kraje 

 

- bere na vědomí informaci o schválení vymezení tří oblastí k přímému uzavření smluv o závazku veřejné 

služby k zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje veřejnou linkovou dopravou pro období  

od 01.01.2019 do 31.12.2028 ve smyslu příslušné části usnesení č. RK 1131/09/17, které umožní uzavření 

smlouvy širokému spektru malých či středních dopravců, včetně těch nejmenších, Radou Karlovarského 

kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
28. Schválení a vyhlášení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 183/06/18 
 

- schvaluje zrušení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy 

stávajících a vznik nových dopravních hřišť, schváleného usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. ZK 371/09/17 ze dne 07.09.2017 

 

- schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy 

stávajících a vznik nových dopravních hřišť 

 

- schvaluje pověření člena rady pro oblast dopravy a silničního hospodářství podpisem zveřejnění 

vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X. Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť 

 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

 

 
29. Žádost města Kraslice o prominutí jednorázové finanční náhrady za omezení vlastnických práv 

v souvislosti se stavbou „Prodloužení kanalizace III. etapa, ul. Mánesova, Kraslice“ v silničních 

pozemcích v majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 184/06/18 
 

- souhlasí se snížením městu Kraslice jednorázové finanční náhrady za užívání částí pozemků p. č. 3568, 

6628/8 a 6628/6 v k. ú. Kraslice na jednu polovinu, tj. 180.850 Kč + DPH z důvodu veřejné prospěšnosti 

stavby 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
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30. Schválení ručitelského závazku ke Smlouvě č. 35S/2018 o poskytnutí finančních prostředků  

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 185/06/18 
 

- schvaluje převzetí ručitelského závazku Karlovarského kraje ve výši max. 5.428.529 Kč dle ustanovení 

čl. 4 odst. 10 Smlouvy č. 35S/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
31. Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie  

A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji - Pomoc v nouzi, o.p.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 186/06/18 
 

- schvaluje změnu v kategorii A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 - navýšení 

rozsahu pečovatelské služby (ID 4642969) poskytované organizací Pomoc v nouzi, o.p.s. (IČO 27991997) 

z 2,5 úvazku pracovníků v přímé péči na 5,5 úvazku pracovníků v přímé péči s úhradou od 01.05.2018 

 

- schvaluje vydání dodatku č. 1 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

organizaci Pomoc v nouzi, o.p.s. (IČO 27991997), dle přílohy 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem 

dodatku č. 1 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Pomoc v nouzi, 

o.p.s. 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
32. Rozdělení finančních prostředků v rámci druhého kola dotačního řízení na základě Programu 

pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 187/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (navýšení neinvestiční dotace 1) subjektu 

Pomoc v nouzi, o.p.s., IČO 27991997, na zajištění sociální služby pečovatelská služba, ID 4642969,  

ve výši 763.200 Kč  z důvodu navýšení rozsahu pečovatelské služby poskytované v rámci kategorie A sítě 

sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 

 

- schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje (navýšení neinvestiční dotace 1) v rámci 

druhého kola dotačního řízení na základě Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění 

sociálních služeb v roce 2018 subjektu CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s.,  

IČO 70957142, na zajištění sociálních služeb denní stacionáře, ID 6619024, odborné sociální poradenství, 

ID 4981338, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ID 9274066,  

z důvodu nesplnění podmínky dle Čl. IV bodu 2 Programu pro poskytování finančních prostředků  

na zajištění sociálních služeb v roce 2018, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 
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- schvaluje rozdělení finančních prostředků v rámci druhého kola dotačního řízení na základě Programu 

pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v celkové výši 

100.941.500 Kč, z toho navýšení neinvestiční dotace 1 ve výši 88.150.900 Kč (z toho pro příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje 41.099.200 Kč) a navýšení neinvestiční dotace 2 ve výši 12.790.600 Kč 

dle přílohy 

 

- schvaluje uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018 a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora 

vybraných služeb sociální prevence dle přílohy 

 

- pověřuje náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti podpisem 

dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění 

sociálních služeb v roce 2018 a dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2018 v rámci projektu Podpora vybraných služeb 

sociální prevence 

 

- ukládá odboru sociálních věcí zveřejnit přehled dotací schválených usnesením Zastupitelstva 

Karlovarského kraje na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

- bere na vědomí dopis ředitelky CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s., IČO 70957142, 

ohledně udělení výjimky z pravidel pro zařazení do dofinancování sociálních služeb Karlovarského kraje, 

zaslanou dne 09.06.2018 

 

- schvaluje neudělení výjimky pro CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s.,  

IČO 70957142, z Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2018, v rámci druhého kola dotačního řízení, z důvodu nesplnění podmínky dle čl. IV bodu 2. 

 

- ukládá odboru sociálních věcí odeslat žadateli CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně 

o.p.s., sdělení o neschválení žádosti včetně důvodu neschválení 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
33. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  KRUŠNOHORKA – Lesní úzdravné 

ekoterapeutické centrum, z.s.   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 188/06/18 
 

- schvaluje neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje organizaci 

KRUŠNOHORKA - Lesní úzdravné ekoterapeutické centrum, z.s., se sídlem Chebská 38/5,  

360 06 Karlovy Vary, na úhradu zpracování projektové dokumentace "Zelená cesta k úzdravě" ve výši 

350.000 Kč z důvodů uvedených v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 
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34. Memorandum o výstavbě a provozování Společného Operačního Střediska složek integrovaného 

záchranného systému v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 189/06/18 
 

- schvaluje uzavření Memoranda o výstavbě a provozování Společného Operačního Střediska složek 

integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, podpisem Memoranda o výstavbě 

a provozování Společného Operačního Střediska složek integrovaného záchranného systému  

v Karlovarském kraji 

 

Zodpovídá: JUDr. Manfred Kraus, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení 

 

 
35. Projekt "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary" - informace o projektu a úprava finančního krytí dle žádosti o podporu  

a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 190/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o projektu "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání 

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary", registrační číslo projektu 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007993, uvedenou v důvodové zprávě 

 

- schvaluje úpravu finančního krytí projektu při zachování schválené výše výdajů z důvodu uvedených  

v důvodové zprávě 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

 
36. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu 

v roce 2018  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 191/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu na podporu aktivit v cestovním ruchu na území Karlovarského kraje v celkové  

výši 507.250 Kč dle tabulky, která je přílohou č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2018 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit v cestovním ruchu  

v Karlovarském kraji dle tabulky, která je přílohou č. 1. 
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- pověřuje Ing. arch Vojtěcha Frantu, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast 

lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu aktivit  

v cestovním ruchu v Karlovarském kraji schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvy o poskytnutí 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu uvolněnému členu Zastupitelstva Karlovarského kraje 

pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje 

seznam poskytnutých dotací 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

 
37. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 192/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci dotačního programu 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v celkové výši 7.193.000 Kč dle tabulky, která je přílohou 

číslo 1 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci dotačního programu 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, 

památkově hodnotných objektů a movitých věcí v celkové výši 1.800.000 Kč dle tabulky, která je přílohou 

číslo 2 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2018 v rámci dotačního programu Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí dle návrhu,  

který je přílohou číslo 3 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 249/2018 

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 

2.000.000 Kč do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na krytí neinvestičních výdajů, resp. poskytnutých dotací na obnovu a využití 

kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2018. Rozpočtové opatření  

se zrealizuje a finanční prostředky uvolní až po schválení této alokace volných finančních prostředků  

z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 Zastupitelstvem Karlovarského kraje konaném 

dne 21.06.2018. 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury  

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2018 v rámci dotačního programu Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí na území 

Karlovarského kraje schválených Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu krajského úřadu předložit smlouvy 

o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje 

pro oblast kultury a památkové péče a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje seznam 

poskytnutých dotací 
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Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

 
38. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit v roce 2018  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 193/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 v rámci dotačního Programu 

pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu na podporu kulturních aktivit ve výši 695.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

pro rok 2018 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu kulturních aktivit dle přílohy č. 1. 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast kultury  

a památkové péče, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

pro rok 2018 v rámci dotačního Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru 

kultury památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu na podporu kulturních aktivit schválených 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit smlouvy o poskytnutí 

dotací z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast 

kultury a památkové péče a zveřejnit na webových stránkách Karlovarského kraje seznam poskytnutých 

dotací 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

 
39. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu, podléhající schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 194/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 214/2018 

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 

± 300.000 Kč do Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na neinvestiční individuální dotaci pro Národní památkový ústav, p.o., na akci 

Kynžvartská daguerrotypie – zpracování projektu expozice 
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- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 254/2018  

- zapojení rozdělených volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje  

za rok 2017 ve výši 3.000.000 Kč do rozpočtu Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje pro Nadaci FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY  

jako neinvestiční příspěvek na akci Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 

 

- pověřuje Mgr. Danielu Seifertovou, náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu předložit veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu náměstkyni hejtmanky pro oblast kultury  

a památkové péče a zajistit veškeré úkony ze smluv vyplývající 

 

Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

 
40. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Březová 

 - část pozemku p.p.č. 737 v k.ú. Kamenice u Březové včetně stavby silnice č. III/21024, součástí  

a příslušenství 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 195/06/18 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 737, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 192-5625/2017 z původního pozemku p.p.č. 737 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 737/1 o výměře 14599 m2 v k.ú. Kamenice u Březové a obci Březová včetně stavby silnice  

č. III/21024, součástí a příslušenství konkrétnímu zájemci a to formou darovací smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako dárce na straně jedné) a městem Březová, se sídlem nám. Míru 230, 

Březová, PSČ 356 01, IČO 00259250, zastoupeným Miroslavem Boudou, starostou města  

(jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc včetně stavby silnice  

č. III/21024, součástí a příslušenství z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Březová 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
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41. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Chodov  

– části pozemku p.č. 2480/1 v k.ú. Dolní Chodov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 196/06/18 
 

- schvaluje bezúplatný převod částí pozemku p.č. 2480/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 2514-2228/2017 z původního pozemku p.č. 2480/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky 

p.č. 2480/30 o výměře 114 m2, 2480/31 o výměře 61 m2 a 2480/32 o výměře 201 m2 v k.ú. Dolní Chodov 

a obci Chodov konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce 

na straně jedné) a městem Chodov, se sídlem Komenského 1077, Chodov, PSČ 357 35, IČO 00259349, 

zastoupeným Patrikem Pizingerem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Chodov 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
42. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města  

Nové Sedlo - pozemky p.č. 17/14, 17/15, 17/16, 17/17 a 17/18 v k.ú. Chranišov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 197/06/18 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 17/14 o výměře 401 m2, 17/15 o výměře 301 m2,  

17/16 o výměře 95 m2, 17/17 o výměře 125 m2 a 17/18 o výměře 21 m2 v k.ú. Chranišov a obci  

Nové Sedlo konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce 

na straně jedné) a městem Nové Sedlo, se sídlem Masarykova 502, Nové Sedlo, PSČ 357 34,  

IČO 00259527, zastoupeným Ing. Věrou Baumanovou, starostkou města (jako obdarovaný na straně 

druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města 

Nové Sedlo 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné darovací smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné darovací smlouvy 

 

 

 



Usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.06.2018 

21.06.2018  Strana 25 (celkem 51) 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
43. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2422/23, 2422/24 a 2422/25 v k.ú. Cheb a pozemků  

p.p.č. 211/8, 211/9, 291/31, 291/25, 291/26 a 291/168 v k.ú. Háje u Chebu z majetku Karlovarského 

kraje do majetku města Cheb a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 199/20 v k.ú.  

Hradiště u Chebu z majetku města Cheb do majetku Karlovarského kraje a zřízení služebnosti  

ke služebným pozemkům p.p.č. 291/25, 291/26, 291/31 a 291/168 v k.ú. Háje u Chebu ve prospěch 

Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 198/06/18 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2422/23 o výměře 26 m2, 2422/24 o výměře 42 m2  

a 2422/25 o výměře 95 m2 v k.ú. a obci Cheb a pozemků p.p.č. 211/8 o výměře 435 m2, 211/9 o výměře 

634 m2, 291/31 o výměře 707 m2, 291/25 o výměře 5809 m2, 291/26 o výměře 401 m2 a 291/168  

o výměře 667 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb konkrétnímu zájemci, a to formou darovací smlouvy  

a smlouvy o zřízení služebnosti mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako dárce a oprávněný ze služebnosti na straně 

jedné) a městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979, 

zastoupeným Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města (jako obdarovaný a povinný ze služebnosti  

na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku 

města Cheb 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 199/20, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 696-51/2017 z původního pozemku p.p.č. 199/20 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 199/53 o výměře 640 m2 v k.ú. Hradiště u Chebu a obci Cheb formou darovací smlouvy  

mezi městem Cheb, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, PSČ 350 20, IČO 00253979, 

zastoupeným Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města (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 předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Cheb  

do majetku Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětných darovacích smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětných darovacích smluv 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,  

a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
44. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku 

p.č. 2552/1 v k.ú. Dolní Chodov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 199/06/18 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 2552/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 2520-67/2017 

z původního pozemku p.č. 2552/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 2552/4  

o výměře 57 m2 v k.ú. Dolní Chodov a obci Chodov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Petrem Bromem, bytem xxxxxx xxx, 

PSČ xxx xx xxxxxx (jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 323/1/2/2018 ze dne 15.02.2018, ve výši 12.540 Kč + DPH, t.j. celkem  

15.173,40 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

pana Petra Broma 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
45. Prodej nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje – pozemku st.p.č. 1525, jehož součástí  

je stavba č.p. 1386 a pozemku p.p.č. 2168/1, vše v k.ú. Aš 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 200/06/18 
 

- schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1525, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 532 m2, jehož součástí  

je stavba č.p. 1386, objekt k bydlení a pozemku p.p.č. 2168/1 o výměře 5387 m2, vše v k.ú. Aš, formou 

kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary,  

IČO 70891168 (jako prodávající na straně jedné) a panem Markem Hiklem, bytem xxxxxxxx xxxxxx,  

xxx xx xxxxx x, panem Liborem Hammerem, bytem xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx, panem Danielem 

Ježkem, bytem xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx  Most a paní Evou Novak, bytem xxxxxxxx xxxx, xxx xx 

xxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 5.400.000 Kč,  

a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví 

pana Marka Hikla (1/4), pana Libora Hammera (1/4), pana Daniela Ježka (1/4) a paní Evy Novak (1/4) 
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- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
46. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob – části 

pozemku p.č. 116 v k.ú. Horní Částkov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 201/06/18 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 116, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-34/2017  

z původního pozemku p.č. 116 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 116/2 o výměře  

29 m2 v k.ú. Horní Částkov a obci Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a panem Josefem Janurou, bytem xx xxxxxxx 

xx, PSČ xxx xx xxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla 

stanovena znaleckým posudkem č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, ve výši 4.640 Kč + DPH, t.j. celkem  

5.614,40 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví 

pana Josefa Janury 

 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 116, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-34/2017  

z původního pozemku p.č. 116 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 116/3 o výměře  

91 m2 v k.ú. Horní Částkov a obci Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a Ing. Petrem Janurou a Mgr. Hanou 

Janurovou, oba bytem xxxxx xxxxxx xxxx, PSČ xxx xx xxxxxxxxx (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, 

ve výši 14.560 Kč + DPH, t.j. celkem 17.617,60 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do společného jmění manželů Petra a Hany Janurových 

 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 116, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-34/2017  

z původního pozemku p.č. 116 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 116/4 o výměře  

34 m2 v k.ú. Horní Částkov a obci Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako prodávající) a panem Matějem Lhotským, bytem xxxxx xxxxx xxx,  

PSČ xxx xx xxxxxxxx (jako kupující č. 1) a Ing. Lucií Kubincovou, bytem xxxxx xxxxx xxx, PSČ xxx xx 

xxxxxxxx (jako kupující č. 2), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, ve výši 5.440 Kč + DPH, t.j. celkem 6.582,40 Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do podílového spoluvlastnictví  

Matěje Lhotského (1/2) a Ing. Lucie Kubincové (1/2) 

 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 116, která byla oddělena geometrickým plánem č. 206-34/2017  

z původního pozemku p.č. 116 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.č. 116/5 o výměře  

36 m2 v k.ú. Horní Částkov a obci Habartov konkrétnímu zájemci, a to formou kupní smlouvy  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, 

příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a paní Denisou Glosovou, bytem  

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, PSČ xxx xx xxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 320/1/1/2018 ze dne 29.01.2018, ve výši 5.760 Kč + 

DPH, t.j. celkem 6.969,60 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví paní Denisy Glosové 
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- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětných kupních smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětných kupních smluv 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhají-li smlouvy povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smluv 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
47. Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku společnosti  

UNIPETROL RPA, s.r.o. – pozemek p.p.č. 2299/35 a část pozemku p.p.č. 2299/1 v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 202/06/18 
 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2299/35 o výměře 392 m2 a části pozemku p.p.č. 2299/1, která byla 

oddělena geometrickým plánem č. 5815-127/2017 z původního pozemku p.p.č. 2299/1 a označena novým 

parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 2299/42 o výměře 338 m2 v k.ú. a obci Cheb konkrétnímu zájemci, 

a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné) a společností 

UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, IČO 27597075, zastoupenou 

prostřednictvím UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 

Nusle, PSČ 140 00 Praha 4, zastoupenou Ing. Markem Zouvalou, vedoucím odštěpného závodu  

(jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu ve výši 519.635 Kč, a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
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48. Schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby  

- části pozemku p.č. 2941 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 203/06/18 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.č. 2941/3, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 3443-120/2016 z původního pozemku p.č. 2941 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.č. 2941/3 o výměře 141 m2 v k.ú. Sokolov, obci Sokolov, konkrétnímu zájemci, a to formou kupní 

smlouvy mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

(jako prodávající na straně jedné) a panem Františkem Černým, bytem xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx 

(jako kupující na straně druhé) za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem  

č. 18-6067 ze dne 06.03.2018, zpracovaný soudní znalkyní Helenou Přibilovou, ve výši 69.200 Kč  

za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše uvedenou nemovitou 

věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej projednat, nepředloží jiný 

zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věci z vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví pana Františka Černého 

 

- ukládá Střední škole živnostenské Sokolov, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření 

předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Střední školu živnostenskou Sokolov, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné kupní 

smlouvy 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Mgr. Ilona Medunová, ředitelka Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková 

organizace  

 

 
49. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje  

– část pozemku p.p.č. 19/10 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 204/06/18 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 19/10, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 602-3/2018 z původního pozemku p.p.č. 19/10 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 19/20 o výměře 158 m2 v k.ú. Valy u Mariánských Lázní a obci Valy formou kupní smlouvy  

mezi panem Jakubem Kožíškem, bytem xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxxx xxxxx  

(jako prodávající na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní 

cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 289-20/2017 ze dne 11.03.2018 ve výši 22.120 Kč,  

a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Jakuba Kožíška do vlastnictví  

Karlovarského kraje 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 
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Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
50. Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Dobroše 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 205/06/18 
 

- schvaluje zrušení předkupního práva pro Karlovarský kraj u pozemku parcelní č. 72/1 v katastrálním 

území Dobroše, které bylo zapsáno do katastru nemovitostí pro stavbu cyklostezky Ohře na základě 

schválené územně plánovací dokumentace dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
51. Zrušení usnesení č. ZK 511/12/17 ze dne 07.12.2017 - Prodej nemovité věci z majetku 

Karlovarského kraje do majetku Českého hydrometeorologického ústavu – pozemek p.p.č. 813/5  

v k.ú. Háje u Chebu a schválení prodeje nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku 

Českého hydrometeorologického ústavu – pozemek p.p.č. 813/5 v k.ú. Háje u Chebu dle nové žádosti 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 206/06/18 
 

- schvaluje zrušení usnesení č. ZK 511/12/17 ze dne 07.12.2017 ve znění  

 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 813/5 o výměře 21 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb konkrétnímu 

zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné)  

a Českým hydrometeorologickým ústavem, se sídlem Na Šabatce 17, PSČ 143 06  Praha 4 - Komořany, 

IČO 00020699, zastoupeným Ing. Václavem Dvořákem, Ph.D., ředitelem (jako kupující na straně druhé), 

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 531-42/2017 ze dne 22.06.2017, 

ve výši 4.200 Kč, za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat výše 

uvedenou nemovitou věc na své úřední desce před jednáním zastupitelstva, které má tento prodej 

projednat, nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví Českého hydrometeorologického ústavu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 813/5 o výměře 21 m2 v k.ú. Háje u Chebu a obci Cheb konkrétnímu 

zájemci, a to formou kupní smlouvy mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou  

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako prodávající na straně jedné)  

a Českým hydrometeorologickým ústavem, se sídlem Na Šabatce 17, PSČ 143 06  Praha 4 - Komořany, 

IČO 00020699, zastoupeným Mgr. Markem Riederem, ředitelem (jako kupující na straně druhé),  

za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 531-42/2017 ze dne 22.06.2017, 
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ve výši 4.130 Kč + DPH, t.j. celkem 4.997,30 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví 

Karlovarského kraje do vlastnictví Českého hydrometeorologického ústavu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, bezodkladně 

uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

a to za podmínky, podléhá-li smlouva povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona a současně ukládá 

povinnost zaslat Karlovarskému kraji potvrzení o uveřejnění smlouvy 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

 
52. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice,  

v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou organizací a společností  

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností Stav - elektro s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 207/06/18 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, spočívající  

v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – kabel NN, přípojková 

skříň v pilíři, která se nachází na pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice, ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s., formou smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Střední lesnickou školou Žlutice, příspěvkovou organizací, se sídlem Žižkov 345, 

364 52 Žlutice, IČO 49754050 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

zastoupenou na základě plné moci společností Stav - elektro s.r.o., se sídlem Vintířovská 1149, 357 35  

Chodov, IČO 26355639 (jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 

1.045,44 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 335/3  

v k.ú. Žlutice, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy 

– kabel NN, přípojková skříň v pilíři, která se nachází na pozemku parc. č. 335/3 v k.ú. Žlutice,  

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední lesnickou 

školou Žlutice, příspěvkovou organizací, se sídlem Žižkov 345, 364 52 Žlutice, IČO 49754050  

(jako strana "povinná" na straně jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné 

moci společností Stav - elektro s.r.o., se sídlem Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, IČO 26355639  

(jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 1.045,44 Kč včetně DPH 

 

- ukládá Střední lesnické škole Žlutice, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné 

smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Střední lesnickou školu Žlutice, příspěvkovou organizaci, k uzavření předmětné smlouvy  

o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
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Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Ing. Radka Stolariková, Ph.D., ředitelka Střední lesnické školy Žlutice, příspěvková 

organizace 

 

 
53. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19, 1090/2, 1083/3, 

1086 v k.ú. Drahovice, v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 

a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary, 

příspěvkovou organizací a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností 

Elektromontáže Touš s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 208/06/18 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19, č. 1090/2, jehož součástí 

stavba č.p. 643, č. 1083/3, jehož součástí je stavba č.p. 644, č. 1086, jehož součástí je stavba technického 

vybavení bez čp/če, vše v k.ú. Drahovice, spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat 

zařízení distribuční soustavy – rozpojovací skříně v uvedených budovách, podzemní kabelové vedení  

NN, VN, které se nachází na výše uvedených pozemcích v k.ú. Drahovice, ve prospěch společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s., formou smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi Karlovarským 

krajem, zastoupeným Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem 

nám. K. Sabiny 159/16, Drahovice, 360 01  Karlovy Vary, IČO 00669725 (jako strana "povinná" na straně 

jedné) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností Elektromontáže 

Touš s.r.o., se sídlem Úherce, Topolová 68, PSČ 330 23, IČO 29089247 (jako strana "oprávněná"  

na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 10.648 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům parc. č. 1083/19,  

č. 1090/2, jehož součástí stavba č.p. 643, č. 1083/3, jehož součástí je stavba č.p. 644, č. 1086,  

jehož součástí je stavba technického vybavení bez čp/če, vše v k.ú. Drahovice, spočívající v právu umístit, 

provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy – rozpojovací skříně v uvedených 

budovách, podzemní kabelové vedení NN, VN, které se nachází na výše uvedených pozemcích  

v k.ú. Drahovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary, příspěvkovou organizací, se sídlem nám. K. Sabiny 

159/16, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, IČO 00669725 (jako strana "povinná" na straně jedné)  

a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností Elektromontáže Touš 

s.r.o., se sídlem Úherce, Topolová 68, PSČ 330 23, IČO 29089247 (jako strana "oprávněná" na straně 

druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 10.648 Kč včetně DPH 

 

- ukládá Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizaci, realizovat kroky  

k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

- zmocňuje Střední odbornou školu stavební Karlovy Vary, příspěvkovou organizaci, k uzavření 

předmětné smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

Mgr. Michal Vachovec, ředitel příspěvkové organizace Střední odborné školy stavební 

Karlovy Vary 

 

 

 

 

 



Usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.06.2018 

21.06.2018  Strana 33 (celkem 51) 

54. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700, vše v k.ú. Cheb, 

v majetku Karlovarského kraje, ve prospěch společnosti GasNet s.r.o., mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou 

společností GridServices, s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 209/06/18 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700, vše v k.ú. Cheb, 

spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, včetně práva 

vstupu a vjezdu na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, 

provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, formou smlouvy o zřízení věcného břemene  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací, se sídlem 

Nerudova 2283/7, 350 02  Cheb, IČO 47723386 (jako strana "povinná" na straně jedné) a společností 

GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 

499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 27935311 (jako strana "oprávněná" na straně druhé),  

za jednorázovou úplatu ve výši 7.558,10 Kč včetně DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 169/1, 2182/18 a 2700,  

vše v k.ú. Cheb, spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích plynárenské zařízení, 

včetně práva vstupu a vjezdu na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

Gymnáziem Cheb, příspěvkovou organizací, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO 47723386 

(jako strana "povinná" na straně jedné) a společností GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci 

společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno, IČO 27935311 

(jako strana "oprávněná" na straně druhé), za jednorázovou úplatu ve výši 7.558,10 Kč včetně DPH 

 

- ukládá Gymnáziu Cheb, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné smlouvy  

o zřízení věcného břemene 

 

- zmocňuje Gymnázium Cheb, příspěvkovou organizaci, k uzavření předmětné smlouvy o zřízení věcného 

břemene 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel příspěvkové organizace Gymnázia Cheb 

 

 
55. Schválení darování povodňových plánů vč. příslušenství ve vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví obcí s rozšířenou působností po ukončení udržitelnosti projektu s názvem 

„Aktualizace digitálních povodňových plánů Karlovarského kraje s podrobností do území ORP Aš, 

Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 210/06/18 
 

- schvaluje darování digitálních povodňových plánů vč. příslušenství ve vlastnictví Karlovarského kraje  

do vlastnictví obcí s rozšířenou působností v celkové hodnotě 2.020.422,00 Kč: 

- město Aš, pořizovací cena                                       205.200,00 Kč 

- město Cheb, pořizovací cena                                   271.134,00 Kč 

- Statutární město Karlovy Vary, pořizovací cena     205.200,00 Kč 

- město Sokolov, pořizovací cena                           1.133.688,00 Kč 

- město Ostrov, pořizovací cena                                205.200,00 Kč, 

formou darovacích smluv mezi Karlovarským krajem (jako dárce na straně jedné) a jednotlivými obcemi  

s rozšířenou působností (jako obdarovanými na straně druhé), a tím převést vlastnická práva 
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- schvaluje darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem jako dárcem a: 

- městem Aš 

- městem Cheb 

- Statutárním městem Karlovy Vary 

- městem Sokolov 

- městem Ostrov, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, podpisem předmětných darovacích smluv 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
56. Náhradní financování žádostí podaných v dotačním programu "Podpora výměny zdrojů tepla 

na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové 

dotace II", které nelze v tomto dotačním programu podpořit z důvodů, které nevznikly pochybením 

žadatele  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 211/06/18 
 

- schvaluje - proplacení finančních prostředků žadatelům žádajícím o výměnu zdroje tepla v programu 

"Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci  

OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II", kterým nebylo možno z rozhodnutí řídícího orgánu vyplatit 

dotaci z důvodů, které nebyly způsobeny pochybením žadatele a řídící orgán vydal rozhodnutí  

o nemožnosti proplácení, a to formou individuální dotace podmíněné dodržením všech podmínek 

stanovených výzvou výše uvedeného dotačního programu 

 

Rozpočtovou změnu č. 181/2018 

- zapojení volných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 ve výši 

1.500.000,00 Kč do rozpočtu odboru investic a správa majetku k financování případných žádostí  

o individuální dotaci v případech, kdy nebylo možno vyplatit dotaci žadatelům žádajícím o výměnu zdroje 

tepla v programu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském 

kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace II" z důvodů, které nebyly způsobeny pochybením 

žadatele a řídící orgán vydal rozhodnutí o nemožnosti proplácení, a to za předpokladu, že budou dodrženy 

všechny podmínky stanovené výzvou výše uvedeného dotačního programu 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

 
57. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu realizace drobných 

vodohospodářských ekologických akcí na rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 212/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2018 ve výši 10.502.869 Kč  

a uzavření veřejnoprávních smluv (dle schváleného vzoru) dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje neposkytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí na rok 2018 dle přílohy č. 2 



Usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.06.2018 

21.06.2018  Strana 35 (celkem 51) 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
58. Poskytnutí individuální dotace městu Hroznětín pro rok 2018 na eliminaci sinic ve vodní nádrži 

Velký rybník v obci Velký Rybník 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 213/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Hroznětín,  

IČO 00254592, na eliminaci sinic ve vodní nádrži Velký rybník v obci Velký Rybník ve výši 150.000 Kč  

a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
59. Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z.s., Západočeskému územnímu 

svazu na vysazení reofilních a lososovitých druhů ryb a lipana do revírů v Karlovarském kraji  

na rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 214/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Českému rybářskému svazu, 

z.s., Západočeskému územnímu svazu, IČO 00434124 na vysazení reofilních a lososovitých druhů ryb  

a lipana do revírů v Karlovarském kraji ve výši 150.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
60. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji na rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 215/06/18 
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- schvaluje poskytnutí dotací na Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji výši  

2.283.611,92 Kč a jejich rozdělení dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje neposkytnutí dotací na Likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji z důvodu 

nesplnění podmínek Pravidel a Vyhlášení programu pro rok 2018 žadatelům pro žádosti: 

- obec Milíkov, IČO 00572713, pořadové č. žádosti 11 

- DFARMA spol. s r.o., IČO 26049571, pořadové č. žádosti 23 

- DFARMA spol. s r.o., IČO 26049571, pořadové č. žádosti 24 

- České dráhy, a.s., IČO 70994226, pořadové č. žádosti 43 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (dle schváleného vzoru) dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních 

druhů rostlin v Karlovarském kraji 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
61. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 216/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty ve výši 143.986 Kč dle přílohy č. 1 a uzavření veřejnoprávních smluv  

(dle schváleného vzoru) 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a energetiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany 

životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty dle přílohy č. 1 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
62. Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 217/06/18 
 

- schvaluje Územní energetickou koncepci Karlovarského kraje, Aktualizace 2017 – 2042 včetně 

vyhodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví dle návrhu 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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63. Informace o finančním ukončení projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 218/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o finančním ukončení projektu „Technika pro Zdravotnickou záchrannou 

službu Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci“, jehož financování bylo navrženo  

v rámci 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
64. Lékařská pohotovostní služba v nemocnici v Ostrově - ukončení smlouvy 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 219/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o lékařské pohotovostní službě pro děti v nemocnici Ostrov 

 

- schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného 

zdravotního pojištění - dohoda o ukončení smlouvy mezi Karlovarským krajem a společností  

NEMOS PLUS s.r.o., dle návrhu 

 

- souhlasí a pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 1 smlouvy 

o poskytování, zabezpečení a úhradě činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění - dohody  

o ukončení smlouvy 

 

- ukládá odboru zdravotnictví realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
65. Poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu provozování domácí hospicové péče 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 220/06/18 
 

- projednalo a bere na vědomí žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče pro rok 2018 

 

- souhlasí a schvaluje poskytnutí dotace na podporu provozování domácí hospicové péče z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2018 subjektům dle přílohy 

 

- souhlasí a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje dle vzoru, který je součástí Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje  

na podporu provozování domácí hospicové péče na rok 2018 se subjekty dle přílohy 

 

- souhlasí a pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se subjekty dle přílohy 

 

- ukládá odboru zdravotnictví realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

 

 



Usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 21.06.2018 

21.06.2018  Strana 38 (celkem 51) 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
66. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi  

v souvislosti s eReceptem – poskytnutí dotací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 221/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o žádostech o poskytnutí dotace na podporu vybavení ordinací praktických 

lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem v Karlovarském kraji z rozpočtu 

Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu vybavení 

ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem subjektům  

dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

dle vzorové smlouvy se subjekty dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávních smluv  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje se subjekty dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru zdravotnictví realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

 
67. Projekt "KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu" - informace o výsledku 

realizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 222/06/18 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu "KKN - nástavba plicního oddělení na lůžkovém 

pavilonu" 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
68. Projekt „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n.p. pavilonu E“ - informace o výsledku realizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 223/06/18 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „Nemocnice Sokolov – rekonstrukce 3. n.p.  

pavilonu E“ 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 
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69. Projekt „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci Karlovarského 

kraje“ financovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu  

1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  

2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace 

projektu   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 224/06/18 
 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 

„Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje“  

mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 9.230.787,50 Kč 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace 

projektu „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje“ 

mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 1.628.962,50 Kč 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, radního pro oblast zdravotnictví, podpisem výše uvedených smluv 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
70. Projekt „Modernizace provozního informačního systému KKN“ financovaný v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu  

1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu  

2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace 

projektu   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 225/06/18 
 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 

„Modernizace provozního informačního systému KKN“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou 

krajskou nemocnicí a.s., ve výši 35.115.736,35 Kč 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace 

projektu „Zefektivnění komunikace jednotlivých článků ve zdravotnickém řetězci Karlovarského kraje“ 

mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., ve výši 6.196.894,65 Kč 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, radního pro oblast zdravotnictví, podpisem výše uvedených smluv 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
71. Projekt „Modernizace a rozšíření systému NIS“ financovaný v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 1. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

na předfinancování realizace projektu 2. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského 

kraje na spolufinancování realizace projektu   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 226/06/18 
 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu 

„Modernizace a rozšíření systému NIS“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí 

a.s., ve výši 12.665.000 Kč 
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- schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na spolufinancování realizace 

projektu „Modernizace a rozšíření systému NIS“ mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou 

nemocnicí a.s., ve výši 2.235.000 Kč 

 

- pověřuje Ing. Jana Bureše, radního pro oblast zdravotnictví, podpisem výše uvedených smluv 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

 
72. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - Karlovarský krajský 

fotbalový svaz 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 227/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarskému krajskému 

fotbalovému svazu (IČO 70934827) ve výši 500.000 Kč na "Realizaci nákupu bezpečných branek  

pro sportovní kluby Karlovarského kraje v roce 2018" 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje s Krajským fotbalovým svazem (IČO 70934827) ve výši 500.000 Kč dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
73. Partnerství Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace,  

v projektu „Future Forest“   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 228/06/18 
 

- schvaluje předpokládané výdaje partnera projektu „Future Forest“ ve výši 686.515 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 137.303 Kč  

(20 % z celkových výdajů partnera projektu) za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje se Střední uměleckoprůmyslovou školou Karlovy Vary, příspěvková organizace  

(IČO 00077135), na předfinancování projektu ve výši 137.303 Kč dle návrhu, za podmínky, že projektová 

žádost bude schválena 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
74. Projekt „Diversity of Ceramics“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary,  

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 229/06/18 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Diversity of Ceramics“ Střední uměleckoprůmyslovou školu 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Diversity of Ceramics“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Diversity of Ceramics“ ve výši 922.490 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 184.498 Kč  

(20 % z celkových výdajů projektu) za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje se Střední uměleckoprůmyslovou školou Karlovy Vary, příspěvková organizace  

(IČO 00077135), na předfinancování projektu ve výši 184.498 Kč dle návrhu, za podmínky, že projektová 

žádost bude schválena 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
75. Projekt „Geo-Explorers“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 230/06/18 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Geo-Explorers“ Střední uměleckoprůmyslovou školu 

Karlovy Vary, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Geo-Explorers“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Geo-Explorers“ ve výši 797.254 Kč, kdy financování 

projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 159.451 Kč  

(20 % z celkových výdajů projektu) za podmínky, že projektová žádost bude schválena 
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- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje se Střední uměleckoprůmyslovou školou Karlovy Vary, příspěvková organizace  

(IČO 00077135), na předfinancování projektu ve výši 159.451 Kč, dle návrhu, za podmínky,  

že projektová žádost bude schválena 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
76. Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické Dalovice, 

příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 231/06/18 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" Střední školu 

logistickou Dalovice, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" ve výši  

2.350.000 Kč, kdy financování projektu je řešeno z 90 % z prostředků Integrovaného regionálního 

operačního programu a Státního rozpočtu ČR 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování projektu ve výši 2.112.750 Kč  

(90 % z celkových uznatelných výdajů projektu) 

 

- schvaluje poskytnutí dotace na spolufinancování projektu ve výši 237.250 Kč, z toho 234.750 Kč  

(10 % z celkových uznatelných výdajů projektu) a neuznatelné výdaje ve výši 2.500 Kč 

 

- schvaluje poskytnutí dotace Střední škole logistické Dalovice, příspěvková organizace, na financování 

přípravné fáze projektu "Modernizace infrastruktury SŠ logistické" ve výši 160.000 Kč  

(6,8 % z celkových výdajů projektu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

se Střední školou logistickou Dalovice, příspěvková organizace (IČO 00574384), na financování 

přípravné fáze projektu ve výši 160.000 Kč dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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77. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období  

od 1. ledna 2018 do 10. května 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 232/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských 

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2018 do 10. května 2018 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
78. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 233/06/18 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2018 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
79. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu - VK Karlovarsko  

2014, s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 234/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje VK Karlovarsko 2014 s.r.o. 

(IČO 02950634), ve výši 500.000 Kč na projekt "Úhrada nákladů na účast v Evropských soutěžích  

CEV (Champions League, European Cup)" 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje s VK Karlovarsko 2014 s.r.o. (IČO 02950634), ve výši 500.000 Kč dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
80. Plán sportu Karlovarského kraje 2018 - 2023 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 235/06/18 
 

- schvaluje Plán sportu Karlovarského kraje 2018 - 2023 dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 
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Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
81. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportu  

- rozhodnutí o žádostech  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 236/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže – pravidelná činnost  

v celkové výši 7.065.000 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit – akce v celkové výši 210.000 Kč  

dle přílohy č. 2 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní reprezentace kraje v celkové výši 120.000 Kč  

dle přílohy č. 3 

 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu v celkové výši 4.930.000 Kč  

dle přílohy č. 4 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

programů pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportu v celkové výši 

12.325.000 Kč se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 - č. 4 dle vzorů v přílohách č. 5 - č. 8 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
82. Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury 

obyvatelstva  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 237/06/18 
 

- schvaluje zrušení Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 414/09/17 ze dne 07.09.2017 

 

- schvaluje dokument Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatelstva 

 

- schvaluje zmocnění Rady Karlovarského kraje k vyhlášení Stipendijního (dotačního) programu 

Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva včetně pravidel v intencích  

čl. I. až X. dotačního programu 
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- schvaluje pověření člena rady pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy podpisem zveřejnění vyhlášení 

Stipendijního (dotačního) programu Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva 

včetně pravidel v intencích čl. I. až X. 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat všechny úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
83. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní 

infrastruktury profesionálního sportu - rozhodnutí o žádostech 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 238/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu v celkové výši 

2.198.322 Kč dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury 

profesionálního sportu v celkové výši 2.198.322 Kč se subjektem uvedeným v příloze č. 1 dle vzoru  

v příloze č. 2 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
84. Příprava zákonodárné iniciativy v oblasti školství 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 239/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o přípravě zákonodárné iniciativy Karlovarského kraje v oblasti školství 

týkající se 

 

 problematiky žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nepokračují ve středním vzdělávání 

 přesunu kompetencí ohledně stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů  

do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání z ředitelů středních škol a vyšších odborných 

škol na zřizovatele 

 řešení problematiky soukromých středních škol, které byly zapsány do rejstříku škol a školských 

zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a kraje vůči nim nemají žádnou 

kompetenci 
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- schvaluje postup přípravy a návrh zákonodárné iniciativy k problematice přesunu kompetencí ohledně 

stanovení předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem 

vzdělávání z ředitelů středních škol na zřizovatele, dle přílohy 

 

- ukládá Ing. Jaroslavu Bradáčovi, členu Zastupitelstva Karlovarského kraje, projednat návrh 

zákonodárné iniciativy dle čl. XI. odst. 2 Jednacího řádu zastupitelstva kraje ve Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje a jeho vyjádření předložit na jednání 

zastupitelstva dne 13.09.2018 

 

- ukládá předložit návrh zákonodárné iniciativy k problematice přesunu kompetencí ohledně stanovení 

předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání  

z ředitelů středních škol na zřizovatele zastupitelstvu kraje k rozpravě na jednání dne 13.09.2018 

 

- ukládá pokračovat v přípravě zákonodárné iniciativy v oblasti 

 

 problematiky žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nepokračují ve středním vzdělávání 

 řešení problematiky soukromých středních škol, které byly zapsány do rejstříku škol a školských 

zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a kraje vůči nim nemají žádnou 

kompetenci 

 

- ukládá Radě Karlovarského kraje vytvořit pracovní skupinu k posouzení možnosti zákonodárné 

iniciativy v oblasti problematiky žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nepokračují ve středním 

vzdělávání a řešení problematiky soukromých středních škol, které byly zapsány do rejstříku škol  

a školských zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a kraje vůči nim nemají žádnou 

kompetenci, složenou ze zástupců jednotlivých politických subjektů zastoupených v Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje a vyjádření této skupiny předložit na jednání zastupitelstva dne 13.09.2018 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy projednat posouzení možnosti zákonodárné iniciativy  

v oblasti problematiky žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nepokračují ve středním vzdělávání 

a řešení problematiky soukromých středních škol, které byly zapsány do rejstříku škol a školských 

zařízení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a kraje vůči nim nemají žádnou kompetenci,  

ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje a jeho stanovisko 

předložit na jednání zastupitelstva dne 13.09.2018 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré další úkoly vyplývající z tohoto 

usnesení 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 

85. Program obnovy venkova - návrh rozdělení dotací ve II. kole 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 240/06/18 
 

- schvaluje návrh rozdělení dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci II. kola Programu obnovy 

venkova v celkové výši 644.000 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

v rámci II. kola Programu obnovy venkova 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
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Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
86. Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 241/06/18 
 

- potvrzuje ověření souladu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  

s Politikou územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a výsledky řešení 

rozporů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

- rozhoduje o námitkách a tato rozhodnutí odůvodňuje, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v příloze č. 5 v části 

Odůvodnění dokumentace Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje  

(příloha č. 1 materiálu) 

 

- souhlasí se způsobem zohlednění požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska Ministerstva 

životního prostředí podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje, jak je uvedeno v příloze č. 8 v části Odůvodnění dokumentace Aktualizace  

č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (příloha č. 1 materiálu); 

 

- vydává opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje,  

jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 36 odst. 4 

stavebního zákona a podle § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (příloha č. 1 materiálu) 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje, Mgr. Janu Vildumetzovou, a náměstka hejtmanky 

Karlovarského kraje, Martina Hurajčíka, podpisem opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad 

územního rozvoje Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje, jako pořizovateli Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje, zajistit následně činnosti vyplývající ze správního řádu a stavebního zákona a jeho 

prováděcích předpisů, včetně zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Karlovarského 

kraje po vydání Aktualizace č. 1, vyhotovení dokumentací ve strojově čitelném formátu, zveřejnění 

dokumentací, včetně informace, jak byly zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska 

Ministerstva životního prostředí podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

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

 

 
87. Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 242/06/18 
 

- bere na vědomí informaci o aktualizaci Souhrnného akčního plánu restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019 
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Zodpovídá: Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

 
88. Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 243/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Podpora 

rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" v celkové výši 3.097.000 Kč dle přílohy  

a uzavření veřejnoprávních smluv dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji" 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit přehled schválených dotací na internetových stránkách 

Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 13.09.2018 
 

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

 

 
89. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nejdek "O spolupráci  

při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 

Karlovarského kraje" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 244/06/18 
 

- schvaluje  

a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nejdek "Smlouva  

o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 

Karlovarského kraje" 

b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a městem Nejdek "Smlouva o spolupráci při tvorbě, 

aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje" 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru informatiky 

 

 
90. Návrh na přerozdělení navýšeného rozpočtu na obnovu kulturních památek, památkově 

hodnotných objektů a movitých věcí v roce 2018 - 2.000.000 Kč z přebytku hospodaření za rok 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 
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91. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 31.03.2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 245/06/18 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 31.03.2018 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
92. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi 

Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 246/06/18 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 01.06.2018 u projektů spolufinancovaných  

z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského 

kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., který je přílohou tohoto materiálu 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
93. Informace o výsledku realizace projektu „Domov pro seniory SKALKA Zateplení domova  

pro seniory SKALKA v Chebu“ registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/12.14520, 115D222003201 v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor 

energie a využití odpadního tepla 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 247/06/18 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „Domov pro seniory SKALKA Zateplení domova  

pro seniory SKALKA v Chebu“ registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/12.14520, 115D222003201 v rámci 

Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3, oblast podpory 3.2. - Realizace úspor energie  

a využití odpadního tepla 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

 

 
94. Sloučení organizací Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, se sídlem 

Cheb, část Skalka, Americká 52, 350 02, IČO 71175245, a Domov pro seniory v Chebu, příspěvková 

organizace, se sídlem Cheb, Dragounská 12, 350 02, IČO 71175211, s účinností od 01.01.2019 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 248/06/18 
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- schvaluje sloučení organizací Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace,  

se sídlem Cheb, část Skalka, Americká 52, 350 02, IČO 71175245 a Domov pro seniory v Chebu, 

příspěvková organizace, se sídlem Cheb, Dragounská 12, 350 02, IČO 71175211, s účinností  

od 01.01.2019 s tím, že 

- Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, se od tohoto data stává 

nástupnickou organizací 

  

- Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, uplynutím dne 31. prosince 2018  

jako samostatná právnická osoba sloučením zaniká 

 

a vydání rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací dle přílohy č. 1 

 

- schvaluje Harmonogram činností spojených se sloučením Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 

příspěvková organizace, a Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace, s účinností  

od 1. ledna 2019 včetně určení zodpovědnosti za jejich plnění dle přílohy č. 2 

 

Zodpovídá: Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

Ing. Miloš Figer, ředitel Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
95. Pravidla  pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených  

pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 249/06/18 
 

- schvaluje poskytování náborových příspěvků určených pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb 

zřizovaných Karlovarským krajem 

 

- schvaluje „Pravidla pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určených  

pro pracovníky v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem“ 

 

- schvaluje návrh „Smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku“ pro pracovníky v zařízeních sociálních 

služeb zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ"  

v Nejdku, příspěvková organizace 

Mgr. Petra Blažková, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ 

v Sokolově, příspěvková organizace 

Ing. Miloš Figer, ředitel Domova pro seniory v Chebu, příspěvková organizace 

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace 

Daniel Lindenberg, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace 

Ing. Pavel Novák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, 

příspěvková organizace 

Ing. Libor Syrovátka, ředitel Domova pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace 

Ing. Monika Šumová, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ 

v Mnichově, příspěvková organizace 

Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková 

organizace 
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Mgr. Alena Samuelová, ředitelka Domova pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková 

organizace 

Marie Pařížská, ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, 

příspěvková organizace 

Mgr. Lenka Antolová, MPA., ředitelka Sociálních služeb v Kynšperku nad Ohří, 

příspěvková organizace 

Mgr. Hana Marešová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

 

 
96. Poskytnutí daru Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 250/06/18 
 

- schvaluje poskytnutí daru ve výši 1.000.000 Kč Vyšší policejní škole a Střední policejní škole 

Ministerstva vnitra v Praze na materiálně technické zabezpečení výuky na odloučeném pracovišti  

v Sokolově a další provozní náklady (zejména energie a služby, mzdové náklady a náklady vyplývající  

ze smlouvy o zřízení odloučeného pracoviště v Sokolově) pro zahájení školní výuky pro školní  

rok 2018 - 2019 v Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Mgr. Pavel Janus, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy technické  

a ekonomické Sokolov 

 

 
97. Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro podporu 

specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické 

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 251/06/18 
 

- schvaluje zrušení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické 

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie 

 

- schvaluje Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro podporu 

specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické 

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a vzorovou smlouvu, dle návrhu, které nahradí 

výše uvedený dotační titul 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 


