
 
 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 8. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 07.12.2017 v době od 9:04 do 18:31 hod. 

v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

Přítomno: ……………………………         43 členů zastupitelstva   

Omluveni:               ……………………………         p. Váňa, Ing. Wernerová   

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 07.12.2017 ZK 455/12/17 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 456/12/17 

3. Zpráva Kontrolního výboru ZK 457/12/17 

4. Zpráva z Finančního výboru ZK 458/12/17 

5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví ZK 459/12/17 

6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 460/12/17 

7. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku ZK 461/12/17 

8. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

ZK 462/12/17 

9. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje na rok 2018 

ZK 463/12/17 

10. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 464/12/17 

11. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018 včetně finančního vztahu kraje 

ke státnímu rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu  

rozpočtu ČR 

ZK 465/12/17 

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

kraje k 30.09.2017 

ZK 466/12/17 

13. Informace k postupu ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité 

plnění u projektu "Cyklostezka Ohře II" reg. č. CZ. 1.09/3.2.00/35.00801 

 

 

ZK 467/12/17 
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14. Informace o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením  

u projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském 

kraji - Evropsky významná lokalita Doupovské hory" reg. č. 

CZ.1.02/6.1.00/14.24909 

ZK 468/12/17 

15. Informace o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením v rámci 

projektu "Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb", registrační číslo 

CZ.1.02/3.1.00/11.12530, realizovaného Integrovanou střední školou Cheb, 

příspěvkovou organizací 

ZK 469/12/17 

16. Informace o doručeném protokolu o kontrole z Ministerstva pro místní rozvoj  

a podání námitek k protokolu v rámci projektu "Podpora činnosti Regionální stálé 

konference Karlovarského kraje 2015 - 2017", registrační číslo 

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069, realizovaného Karlovarskou agenturou 

rozvoje podnikání, příspěvkovou organizací 

ZK 470/12/17 

17. Informace o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách  

ve schvalovacím procesu v roce 2017 

ZK 471/12/17 

18. Postup ve věci návrhu zprávy o auditu operace k projektu reg. č. 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769 "Nestůj a pojď II." 

ZK 472/12/17 

19. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání  

a platebních výměrů na penále u projektu "Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Karlovarském kraji" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 

ZK 473/12/17 

20. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání 

proti platebním výměrům na penále a rozhodnutí o prominutí daně u projektu 

"Inovace školského portálu Karlovarského kraje" reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0024 

ZK 474/12/17 

21. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání 

proti platebním výměrům na penále a rozhodnutí o prominutí daně u projektu 

"Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků"  

reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0026 

ZK 475/12/17 

22. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání 

proti platebním výměrům na penále a rozhodnutí o prominutí daně u projektu 

"Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů  

ve školách" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080 

ZK 476/12/17 

23. Postup ve věci výzvy k úhradě prostředků dotčených pochybením v rámci projektu 

"Zateplení obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova  

pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvkové organizace", registrační číslo 

CZ.1.02/3.2.00/13.18045, realizovaného Domovem pro seniory  

v Lázních Kynžvart, příspěvkovou organizací 

ZK 477/12/17 

24. 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 478/12/17 

25. Plnění usnesení č. ZK 548/12/16 o prověření informací uvedených ve zprávě  

o auditu operace projektu Karlovarského kraje reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 

Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí 

ZK 479/12/17 

26. Prominutí pohledávky příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, p.o.  ZK 480/12/17 

27. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje ZK 481/12/17 

28. Stanovení náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

ZK 482/12/17 

29. Poskytování příspěvků ze sociálního fondu členům Zastupitelstva Karlovarského 

kraje 

ZK 483/12/17 

30. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy  

ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2016 

ZK 484/12/17 

31. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

 

 

 

ZK 485/12/17 
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32. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - oblasti podpory 

prevence kriminality, jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského 

kraje a sociální (s doplněním opravy v Programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit - akce) 

ZK 486/12/17 

33. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění 

sociálních služeb v roce 2018 

ZK 487/12/17 

34. Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 

příspěvková organizace 

ZK 488/12/17 

35. Dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby, 

příspěvková organizace 

ZK 489/12/17 

36. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském 

kraji v roce 2018 

ZK 490/12/17 

37. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro rok 2018 

ZK 491/12/17 

38. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární 

techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Potůčky 

ZK 492/12/17 

39. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární 

techniky jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Královské Poříčí 

ZK 493/12/17 

40. Informace k projektu Karlovarského kraje „Výstavba objektů pro poskytování 

sociálních služeb v Aši“, týkající se finančního krytí projektu 

ZK 494/12/17 

41. Schválení Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta  2018 - 2022 ZK 495/12/17 

42. Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby  

se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p.o. 

ZK 496/12/17 

43. Vyřazení "Mezinárodního projektu iMAP-Zlepšení managementu archeologických 

parků" z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje a uvolnění alokovaných 

finančních prostředků 

ZK 497/12/17 

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

Krajské knihovny Karlovy Vary" 

- schválení podání žádosti 

- schválení realizace projektu 

- schválení záměru financování projektu 

ZK 498/12/17 

45. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 468/2  

v k.ú. Rudolec u Březové 

ZK 499/12/17 

46. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 396/2 v k.ú. Brložec u Štědré 

ZK 500/12/17 

47. Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 595/6, 595/7, 595/8, 595/10, 595/11 a 595/12  

v k.ú. Pstruží u Merklína a pozemku p.p.č. 1026/2 v k.ú. Bystřice u Hroznětína  

z majetku České republiky s příslušností hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, 

do majetku Karlovarského kraje a bezúplatný převod pozemku p.p.č. 193/3  

v k.ú. Pstruží u Merklína z majetku Karlovarského kraje do majetku  

České republiky s příslušností hospodaření Povodí Ohře, státní podnik 

ZK 501/12/17 

48. Bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 879/1 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu  

z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Tři Sekery a bezúplatné nabytí 

části pozemku p.p.č. 64/15 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu z majetku  

obce Tři Sekery do majetku Karlovarského kraje  

ZK 502/12/17 

49. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města 

Žlutice - část pozemku p.p.č. 4455/1 v k.ú. Žlutice 

ZK 503/12/17 

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

města Bochov - pozemek p.p.č. 744/3 v k.ú. Pávice včetně stavby silnice  

č. III/19813 

 

 

ZK 504/12/17 
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51. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku 

obce Rovná - pozemky p.p.č. 1982/4, 1982/6, 1982/7, 1982/8 a části pozemku 

p.p.č. 1982/2 v k.ú. Rovná u Sokolova 

ZK 505/12/17 

52. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1311/5 v k.ú. Valeč v Čechách z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Valeč a bezúplatné nabytí pozemků  

p.p.č. 643/5, 643/6 a 1379/3 v k.ú. Valeč v Čechách z majetku obce Valeč  

do majetku Karlovarského kraje  

ZK 506/12/17 

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

Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 640/3 v k.ú. Valeč v Čechách 

ZK 507/12/17 

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

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 551/5 v k.ú. Studánka u Aše 

ZK 508/12/17 

55. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti HD Logistic s.r.o.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 3596/16 a 3596/17  

v k.ú. Cheb 

ZK 509/12/17 

56. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 19/4, 250/9 a 250/10 v k.ú. Mýtina z majetku 

fyzických osob do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 671/5  

v k.ú. Mýtina z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob  

ZK 510/12/17 

57. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku  

Českého hydrometeorologického ústavu – pozemek p.p.č. 813/5  

v k.ú. Háje u Chebu 

ZK 511/12/17 

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

– část pozemku p.p.č. 989/1 v k.ú. Tatrovice 

ZK 512/12/17 

59. 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  

- opakované schválení záměru prodeje 

ZK 513/12/17 

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

– části pozemku p.p.č. 2888/1 v k.ú. Dražov 

ZK 514/12/17 

61. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - Bezúplatné nabytí nemovitých věcí  

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, státní příspěvkové organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba 

stávající silnice I/21 včetně pozemků v k.ú. Drmoul a Trstěnice u Mariánských 

Lázní a nově zbudované stavby částí komunikací včetně všech součástí, 

příslušenství a pozemků 

ZK 515/12/17 

62. Smlouva o budoucí směnné smlouvě nemovitostí, smlouva o smlouvě budoucí 

darovací - Směna nemovitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje  

s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a.s., bezúplatné 

nabytí stavby přeložky silnice III/2136 včetně všech součástí a příslušenství  

a stavbou přeložky silnice III/2136 zastavěné části pozemkových parcel  

z vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje  

ZK 516/12/17 

63. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, darování nemovité věci - Bezúplatné nabytí 

nemovité věci z vlastnictví obce Velká Hleďsebe do vlastnictví Karlovarského 

kraje – část pozemku p.p.č. 949/1 v k.ú. Klimentov 

ZK 517/12/17 

64. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku  

p.p.č. 351/17 a 351/24 v katastrálním území Olšová Vrata, obec Karlovy Vary,  

v souvislosti s realizací stavby "Výstavba nového objektu ZPS na LKKV", 

Karlovy Vary, Olšová Vrata, ve prospěch Karlovarského kraje, uzavřená  

s ČR Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  

ZK 518/12/17 

65. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.p.č. 1083/19  

v katastrálním území Drahovice, mezi Karlovarským krajem, zastoupeným 

příspěvkovou organizací Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, 

příspěvková organizace a společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou na základě 

plné moci společností MARTIA a.s. 

ZK 519/12/17 

66. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.p.č. 553/5  

v katastrálním území Hazlov, mezi Karlovarským krajem a společností  

ČEZ Distribuce, a.s. 

ZK 520/12/17 



 
 Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 07.12.2017 

07.12.2017  Strana 5 (celkem 56) 

 

67. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti pro umístění distribuční 

soustavy k pozemku parc. č. st. 1468, v k.ú. Cheb mezi Karlovarským krajem 

zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovanou střední školou Cheb  

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

ELEKTRO EURON spol. s r.o.  

ZK 521/12/17 

68. Informace o výsledku realizace projektu „CZ.1.02/6.2.00/12.17406 Omezení 

výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“, akceptační číslo 13142856,  

id. č. EDS/SMVS 115D122003329 

ZK 522/12/17 

69. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené 

Karlovarským krajem - Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková 

organizace  

ZK 523/12/17 

70. Dodatky č. 1 ke smlouvám o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb  

a ostatních činností 

ZK 524/12/17 

71. Projekt „Podpora vzdělávání a rozvoj spolupráce na SOŠ a SOU Nejdek“ Střední 

odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvková organizace 

ZK 525/12/17 

72. Projekt „Šablony“ Středního odborného učiliště Horní Slavkov, příspěvková 

organizace 

ZK 526/12/17 

73. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol  

a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem  

ZK 527/12/17 

74. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Hockey Club  

Karlovy Vary, z.s. 

ZK 528/12/17 

75. Projekt Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov  

po živelní pohromě“ 

ZK 529/12/17 

76. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální 

dotace na rok 2018 

ZK 530/12/17 

77. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obcí Útvina a Velichov ZK 531/12/17 

78. Informace o výsledku a ukončení projektu „Zážitek v přírodě – Cyklostezka Ohře“ 

v rámci přeshraničního dotačního programu CÍL EÚS 2014 – 2020, Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko 

ZK 532/12/17 

79. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Lipová, obcí 

Jenišov a městem Skalná "O spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje" 

ZK 533/12/17 

80. Žádost daňového subjektu Základní škola Horní Slavkov, IČO 75005484, sídlem 

Školní 786, Horní Slavkov, PSČ 357 31, o prominutí vyměřeného penále  

za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového 

projektu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0015 

ZK 534/12/17 

81. Žádost daňového subjektu ARPIS a.s., IČO 41940270, sídlem Rooseveltova 37, 

Český Krumlov, PSČ 381 01, o prominutí vyměřeného odvodu a penále  

za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu, registrační 

číslo CZ.1.07/3.2.12/03.0016 

ZK 535/12/17 

82. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje  

na rok 2017 

ZK 536/12/17 

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

od 1. ledna 2017 do 31. října 2017 

ZK 537/12/17 

84. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje „Senior Expres“  

– návrh na rozdělení finančních prostředků 

ZK 538/12/17 

85. Změna zřizovací listiny Agentury projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje p.o., předmět činnosti příspěvkové organizace od 01.01.2018 

ZK 539/12/17 

86. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. ZK 540/12/17 

87. Informace o činnosti pracovní skupiny k úpravě oborové struktury středních 

odborných škol zřizovaných Karlovarským krajem 

ZK 541/12/17 

88. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - HC Energie  

Karlovy Vary s.r.o. 

ZK 542/12/17 

89. Bilaterální dohoda mezi Úřadem zemské rady okresu Vogtland a Karlovarským 

krajem 

ZK 543/12/17 
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90. Žádost o udělení výjimky z pravidel Programu na podporu obnovy stávajících  

a vznik nových dopravních hřišť z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017 

ZK 544/12/17 

91. „Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ - podání žádosti o dotaci  

do programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností" Ministerstva 

kultury České republiky 

ZK 545/12/17 

92. Změna jednacího řádu zastupitelstva kraje ZK 546/12/17 

93. Podpora zákonodárné iniciativě Pardubického kraje - systémová podjatost ZK 547/12/17 

94. Aktuální informace o součinnosti s Regionální radou regionu soudržnosti 

Severozápad 

 

 

ZK 548/12/17 

95. Různé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Mgr. Jana Vildumetzová v. r.                                            Mgr. Dalibor Blažek v. r. 

                      hejtmanka                                                                   náměstek hejtmanky 

              Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 07.12.2017 

07.12.2017  Strana 7 (celkem 56) 

 
A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Bc. Pavla Čekana 

- Mgr. Bc. Hanu Žákovou 

- Ing. Evu Valjentovou 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 
B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Mgr. Dalibora Blažka 

- Mgr. Bc. Helenu Hejnovou 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

         
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. 82) Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2017  

 

bod č. 83) Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období  

od 1. ledna 2017 do 31. října 2017 

 

bod č. 84) Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje „Senior Expres“  

– návrh na rozdělení finančních prostředků  

 

bod č. 85) Změna zřizovací listiny Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského 

kraje p.o., předmět činnosti příspěvkové organizace od 01.01.2018 

  

bod č. 86) Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.  

 

bod č. 87) Informace o činnosti pracovní skupiny k úpravě oborové struktury středních odborných 

škol zřizovaných Karlovarským krajem  

 

bod č. 88) Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - HC Energie Karlovy Vary s.r.o.  

 

bod č. 89) Bilaterální dohoda mezi Úřadem zemské rady okresu Vogtland a Karlovarským krajem  

 
bod č. 90) Žádost o udělení výjimky z pravidel Programu na podporu obnovy stávajících a vznik 

nových dopravních hřišť z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017  

 

bod č. 91) „Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ - podání žádosti o dotaci do programu 

"Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních 

zařízení, církví a náboženských společností" Ministerstva kultury České republiky 

 

bod č. 92) Změna jednacího řádu zastupitelstva kraje 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_NK.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_VO.html
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bod č. 93) Podpora zákonodárné iniciativě Pardubického kraje - systémová podjatost 

  

bod č. 94) Aktuální informace o součinnosti s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad 

   
bod č. 95) Různé 

 

                                                                                                                                               Hlasování 
 

 

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 07.12.2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 455/12/17 
 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 07.12.2017 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 456/12/17 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 
3. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 457/12/17 
 

- bere na vědomí usnesení z 9. a 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

- ukládá Radě Karlovarského kraje přepracovat zásady vyplácení odměn členům výborů a komisí  

a tento návrh předložit na další jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje v řádném termínu 

 

Zodpovídá: JUDr. Václav Sloup, předseda Kontrolního výboru 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 
4. Zpráva z Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 458/12/17 
 

- bere na vědomí usnesení ze 7. mimořádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského 

kraje konaného dne 20.9.2017, usnesení z 8. mimořádného zasedání Finančního výboru Zastupitelstva 

Karlovarského kraje konaného dne 25.10.2017 a usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva 

Karlovarského kraje konaného dne 22.11.2017 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_SCHP.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b1.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b2.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b3.html
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Zodpovídá: Ing. Eva Valjentová, předsedkyně Finančního výboru 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
5. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 459/12/17 
 

- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví při Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

ze dne 06.11.2017 

 

Zodpovídá: MUDr. Věra Procházková, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 
6. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 460/12/17 
 

- bere na vědomí usnesení z 7. - 10. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zodpovídá: Patrik Pizinger, předseda Výboru pro regionální rozvoj 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 461/12/17 
 

- bere na vědomí zápis z 5. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného 

majetku konaného dne 06.11.2017 

 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 462/12/17 
 

- bere na vědomí usnesení ze 6. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. 98/11/17 – 104/11/17 

 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b4.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b5.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b6.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b7.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b8.html
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9. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje 

na rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 463/12/17 
 

- schvaluje Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského 

kraje na rok 2018 dle návrhu 

 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 
10. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 464/12/17 
 

- bere na vědomí usnesení z 7. a 8. jednání Výboru pro národnostní menšiny ve dnech  

11.10. a 22.11.2017 

 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
11. Návrh rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018 včetně finančního vztahu kraje ke státnímu 

rozpočtu ČR a finančních vztahů rozpočtů obcí ke státnímu rozpočtu ČR 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 465/12/17 
 

- schvaluje usnesení v následujícím znění: 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

 

• schvaluje v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších 

předpisů: 

 

I. Rozpočet Karlovarského kraje v rozsahu: 

 

• očekávané rozpočtové příjmy (včetně přebytku*)   5.616.798 tis. Kč  

• plánované výdaje                                                          6.148.728 tis. Kč 

• Saldo                                 - 531.930 tis. Kč  

 krytí:                                   

• financování z Fondu budoucnosti a úvěru                   616.630 tis. Kč 

• plánovaný přebytek příjmů*          - 66.700 tis. Kč 

• splátka jistiny úvěru (1,3 mld. Kč)       - 18.000 tis. Kč 

• výsledný rozdíl příjmů, výdajů a financování                 0   

 

• výdajový rámec rozpočtu jednotlivých odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje: 

 

Odbor Běžné 

výdaje 

Kapitálové 

výdaje 

Příspěvkové 

organizace 

Příspěvkové 

organizace 

Výdaje 

celkem 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b9.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b10.html
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    Provozní 

příspěvek  

Investiční 

příspěvek 

 

Zastupitelstvo 45 156    45 156 

Kancelář ředitelky úřadu  217 950    217 950 

Vnitřních záležitostí 29 765 850   30 615 

Regionálního rozvoje 4 805 1 550 4 427  10 782 

Dopravy a silnič.hospodářství 657 143  137 901 71 000 866 044 

Životní prostředí a zemědělství 11 510 1 500   13 010 

Kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 12 055  113 180 11 000 136 235 

Sociálních věcí 5 800 5 000 27 352 23 000 61 152 

Zdravotnictví 65 312  197 729 10 500 273 541 

Školství, mládeže a tělovýchovy 2 897 360  204 708 70 349 3 172 417 

Investic a správa majetku 4 714 321 500   326 214 

Bezpečnosti a krizového řízení 2 000 1 000   3 000 

Informatiky   18 450  9 000   27 450 

Finanční 208 558 15 000   223 558 

Legislativní a právní a KŽÚ 965    965 

Řízení projektů 500 500   1 000 

 4 182 043 355 900 685 297 185 849 5 409 089 

Příspěvky cizím subjektům dle 

jednotlivých odborů 

     

Zastupitelstvo 2 400    2 400 

Regionálního rozvoje 15 875 13 300   29 175 

Dopravy a silnič.hospodářství 7 852    7 852 

Životní prostředí a zemědělství 10 505  6 000   16 505 

Kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 47 010    47 010 

Sociálních věcí 52 360    52 360 

Zdravotnictví 7 300    7 300 

Školství, mládeže a tělovýchovy 27 000 5 000   32 000 

Bezpečnosti a krizového řízení 7 100 10 650   17 750 

 177 402 34 950 0 0 212 352 

Provozní náklady projektů EU      

Regionálního rozvoje 65    65 

Dopravy a silnič.hospodářství 832    832 

Životní prostředí a zemědělství 13 010    13 010 

Kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 20    20 

Školství, mládeže a tělovýchovy 1 400    1 400 

Investic a správa majetku 300    300 

Projektového řízení a informatiky 13 038    13 038 

 28 665 0 0 0 28 665 

Projekty EU (PRK) dle jednotl. odborů      

Regionálního rozvoje 7 998    7 998 

Životní prostředí a zemědělství 4 600    4 600 

Kultury, pam.péče, lázeňství a cest.ruchu 9 541    9 541 

Zdravotnictví 220 665    220 665 

Školství, mládeže a tělovýchovy 52 534    52 534 
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Řízení projektů 53 995    53 995 

 349 333 0 0 0 349 333 

Akce kraje spolufinancované ze SR ČR      

Řízení projektů 49 289    49 289 

 49 289 0  0  0 49 289 

Investiční akce kraje      

Císařské lázně  100 000   100 000 

  100 000 0 0 100 000 

          údaje v tis. Kč 

 

•   závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Karlovarského kraje dle příloh A, B, C, D, E a F. 

 

II. Přesuny  
 

- mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň v rámci běžných či kapitálových výdajů jsou  

v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny finančním odborem dle pravidel 

uvedených v návrhu, který je obsažen v komentáři k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018 

- v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU a akcí - dotačních titulů 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR, které mají stejný režim financování jako projekty EU, 

mezi položkami výdajů v rámci jedné kapitoly a zároveň mezi běžnými či kapitálovými výdaji  

téže kapitoly jsou v kompetenci správců kapitol (vedoucích odborů) a budou prováděny finančním  odborem  

dle pravidel uvedených v návrhu, který je obsažen v komentáři k rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018 

- v rámci kapitoly (odboru) mezi běžnými a investičními výdaji (kromě přesunů v souvislosti  

s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU a akcí - dotačních titulů spolufinancovaných  

ze státního rozpočtu ČR, které mají stejný režim financování jako projekty EU) budou prováděny 

výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada 

Karlovarského kraje kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 

5 000 tis. Kč 
- mezi kapitolami (odbory) (kromě přesunů v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných  

z fondů EU a akcí - dotačních titulů spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR, které mají stejný 

režim financování jako projekty EU a kromě převodu finančních prostředků schválených Radou 

Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje) budou prováděny 

výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada 

Karlovarského kraje kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 

5 000 tis. Kč 
- mezi kapitolami (odbory) v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z fondů EU, akcí - 

dotačních titulů spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR, které mají stejný režim financování  

jako projekty EU, též úhrady očekávaných sankcí EU, z důvodu přesunu finančních prostředků na úhradu 

mzdových, cestovních a dalších výdajů a sankcí EU, které souvisejí s realizací projektů spolufinancovaných  

z fondů EU a akcí - dotačních titulů spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR, které mají stejný režim 

financování jako projekty EU, budou prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, ke kterým  

je Zastupitelstvem Karlovarského kraje zmocněna Rada Karlovarského kraje 

- mezi kapitolami (odbory) i v rámci kapitoly (odboru) v souvislosti s převodem finančních prostředků 

schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové organizace Karlovarského kraje budou 

prováděny výhradně rozpočtovými opatřeními, schvalovanými Radou Karlovarského kraje (dle §59 odst. (1) 

písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů) 

- přijetí dotací z veřejných rozpočtů a též případných vratek bude prováděno výhradně rozpočtovými 

opatřeními. K těmto Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. 

a) Radu Karlovarského kraje. 

- zapojení finančních prostředků k právním jednáním o nichž již Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

věcně rozhodlo bude prováděno rozpočtovým opatřením. K provedení tohoto rozpočtového opatření 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu 

Karlovarského kraje. 
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- jednorázové zapojení daňového přijmu „daně z příjmu právnických osob hrazené krajem“ z důvodu 

správného a včasného zaúčtování tohoto daňového příjmu bude provedeno rozpočtovým opatřením.  

K provedení tohoto rozpočtového opatření Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje v souladu  

s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje. 

-  jednorázové zapojení zůstatku účtu "Fond na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském 

kraji" z důvodu správného a včasného poskytnutí zápůjček finančních prostředků subjektům působícím  

v sociální oblasti na překlenutí období do obdržení dotace ze státního rozpočtu ČR. K provedení tohoto 

rozpočtového opatření Zastupitelstvo Karlovarského kraje zmocňuje v souladu s ustanovením  

§ 59 odst. 1 písm. a) Radu Karlovarského kraje. 

- zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu Karlovarského kraje bude prováděno výhradně 

rozpočtovými opatřeními, která jsou vyhrazena Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

- zapojování financování z Fondu budoucnosti nad rámec schváleného rozpočtu bude prováděno výhradně 

rozpočtovými opatřeními, která jsou vyhrazena Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

- přesuny finančních prostředků převyšující v jednotlivých případech částku  5 000 tis. Kč  bude 

prováděno výhradně rozpočtovými opatřeními, která jsou vyhrazena Zastupitelstvu Karlovarského kraje 

 

o s výjimkou zapojování dotací (a případných vratek) z veřejných rozpočtů do rozpočtu Karlovarského 

kraje  

o s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů a akcí - dotačních titulů 

spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR, které mají stejný režim financování jako projekty EU 

 (včetně úhrady očekávaných sankcí EU) v rámci schváleného rozpočtu kraje 

o s výjimkou převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle §59 odst. (1) písm. i) zákona č. 129/2000Sb, o krajích,  

ve znění pozdějších předpisů) 

o s výjimkou jednorázového zapojení daňového přijmu „daně z příjmu právnických osob hrazené 

krajem“ 

o s výjimkou zapojení finančních prostředků k právním jednáním o nichž již Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje věcně rozhodlo 

o s výjimkou jednorázového zapojení zůstatku účtu "Fond na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji" 

 

 III. Finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí Karlovarského kraje (dotace obcím) takto: 
                               

- k rozpočtům obcí v celkové výši     273 418 tis. Kč 

 

zmocňuje 
 

Radu Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,  

ve znění pozdějších předpisů, prováděním rozpočtových změn takto: 

 

I. Provádět rozpočtové změny a realizovat příjmy a výdaje Karlovarského kraje do výše finančních 

prostředků poskytnutých v průběhu rozpočtového roku prostřednictvím ministerstev, jiných správních úřadů, 

státních fondů ČR a dalších veřejných rozpočtů (včetně případných vratek) Karlovarskému kraji a zabezpečit 

jejich maximální využití s maximální hospodárností, a to při dodržení titulu účelovosti. 

 

II. Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje kromě přesunů finančních prostředků 

převyšujících v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč. 

 

III. Provádět rozpočtové změny rozpočtu Karlovarského kraje, včetně přesunů finančních prostředků 

převyšujících v jednotlivých případech částku 5 000 tis. Kč, a to pouze v níže uvedených případech. 

 

o převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů v rámci schváleného rozpočtu kraje 

(včetně úhrad očekávaných sankcí EU) a akcí - dotačních titulů spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR, 

které mají stejný režim financování jako projekty EU 
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o převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené příspěvkové 

organizace Karlovarského kraje (§ 59 odst. (1) písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů) 

o jednorázového zapojení daňového příjmu „daně z příjmu právnických osob hrazené krajem“ 

o zapojení finančních prostředků k právním jednáním, o nichž již Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

věcně rozhodlo 

o jednorázové zapojení zůstatku účtu "Fond na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji" 

o přijetí dotací z veřejných rozpočtů a též případných vratek 

 

v souladu s legislativními normami a vnitřními předpisy Karlovarského kraje schválenými příslušnými orgány 

(statuty, směrnice, zásady), s výjimkou změn souvisejících s majetkoprávními úkony kraje vyhrazených 

zastupitelstvu v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

IV. Provádět rozpočtové změny vyplývající z nutnosti potřeb řešení mimořádných situací,  

a to z rozpočtové rezervy, kromě přesunů finančních prostředků převyšujících v jednotlivých případech částku 

5 000 tis. Kč. 

 

V. Ostatní rozpočtové změny neuvedené v bodech I. – III. jsou vyhrazeny Zastupitelstvu Karlovarského 

kraje. Jedná se o: 

- rozpočtové změny týkající se zapojování zůstatků zvláštních účtů projektů do rozpočtu Karlovarského 

kraje,  

- rozpočtové změny týkající se zapojování financování z Fondu budoucnosti nad rámec schváleného 

rozpočtu, 

- rozpočtové změny, kterými se provádí přesun finančních prostředků převyšující v jednotlivých 

případech částku 5 000 tis. Kč  

o s výjimkou zapojování dotací z veřejných rozpočtů a případných vratek do rozpočtu Karlovarského 

kraje,  

o s výjimkou převodu finančních prostředků týkajících se financování projektů a úhrady očekávaných 

sankcí EU a  akcí - dotačních titulů spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR, které mají stejný režim 

financování jako projekty EU v rámci schváleného rozpočtu kraje,   

o s výjimkou převodu finančních prostředků schválených Radou Karlovarského kraje pro zřízené 

příspěvkové organizace Karlovarského kraje (dle §59 odst. (1) písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,  

ve znění pozdějších předpisů),  

o s výjimkou jednorázového zapojení daňového přijmu „daně z příjmu právnických osob hrazené 

krajem“, 

o s výjimkou zapojení finančních prostředků k právním jednáním o nichž již Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje věcně rozhodlo, 

o s výjimkou jednorázového zapojení zůstatku účtu "Fond na udržení provozu sociálních služeb  

v Karlovarském kraji". 

  

Dále je Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhrazeno provádět veškeré změny vyhrazené zastupitelstvu kraje 

dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

- ukládá 

 

a) Finančnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu 

na jednotlivé odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje a příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

b) Finančnímu odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje provést podrobný rozpis celkových výdajů 

jednotlivých kapitol (odborů) dle jednotlivých položek rozpočtové skladby 

c) Radě Karlovarského kraje průběžně předkládat informaci o realizovaných rozpočtových opatřeních  

(v rozsahu zmocnění tohoto usnesení) Zastupitelstvu Karlovarského kraje na jeho nejbližším zasedání 

d) vedoucí odboru finančního Krajského úřadu Karlovarského kraje sdělit schválené finanční vztahy 

státního rozpočtu ČR obcím Karlovarského kraje (dotace ze státního rozpočtu ČR) nejpozději do 7 dnů  

ode dne doručení ověřeného usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 
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Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
12. Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje  

k 30.09.2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 466/12/17 
 

- bere na vědomí informace o plnění a čerpání rozpočtu a o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje 

k 30.09.2017 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
13. Informace k postupu ve věci podání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění  

u projektu "Cyklostezka Ohře II" reg. č. CZ. 1.09/3.2.00/35.00801 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 467/12/17 
 

- bere na vědomí informaci o nepodání sporu z veřejnoprávní smlouvy pro peněžité plnění proti krácení 

způsobilých výdajů projektu ve výši 8.500,01 Kč 

 

- bere na vědomí informaci o uložení odboru finančnímu řešit krácení způsobilých výdajů projektu  

jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
14. Informace o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením u projektu 

"Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji - Evropsky významná 

lokalita Doupovské hory" reg. č. CZ.1.02/6.1.00/14.24909 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 468/12/17 
 

- bere na vědomí  

-.informaci o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením  

č. j. ENV/2017/24683, MZP/2017/330/505 ze dne 5.10.2017 ve výši 3.528 Kč do Evropského fondu 

regionálního rozvoje a ve výši 185,68 Kč do Státního fondu životního prostředí k projektu "Implementace 

a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji - Evropsky významná lokalita Doupovské 

hory". 

Na základě administrativní kontroly ze Státního fondu životního prostředí vystavilo Ministerstvo 

životního prostředí ČR výzvu k úhradě prostředků dotčených pochybením za zjištění: 

- ve stanoveném termínu nedošlo k vyhlášení Evropsky významných lokalit za zvláště chráněná území, 

 

- informaci o uhrazení výzvy k úhradě prostředků dotčených pochybením 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b11.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b12.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b13.html
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- bere na vědomí informaci o uložení odboru finančnímu řešit sankci za stanovené zjištění jako škodní 

případ v souladu s platnou právní úpravou 

 

 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
15. Informace o doručené výzvě k úhradě prostředků dotčených pochybením v rámci projektu 

"Zateplení a výměna zdroje tepla čp. 119, ISŠ Cheb", registrační číslo CZ.1.02/3.1.00/11.12530, 

realizovaného Integrovanou střední školou Cheb, příspěvkovou organizací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 469/12/17 
 

- bere na vědomí informaci o doručené výzvě ze dne 12.9.2017 k vrácení dotace  

podle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, 

ve výši 70.013,51 Kč. Výzva byla vystavena za porušení podmínek dotace, které spočívalo v překročení 

doby realizace projektu. Realizace projektu měla být skončena podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

nejpozději ke dni 31.12.2013, přičemž za dokončení realizace se podle čl. 4, odst. 6 Směrnice MPŽ 

č. 12/2012, která byla závazná pro projekt, považuje datum vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudační 

souhlas byl vydán Městským úřadem Cheb, odborem stavebním a životního prostředí dne 13.1.2014. 

Výzva byla vystavena na 1 % výše dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí ČR. 

 

- bere na vědomí uhrazení výzvy z vlastních prostředků příspěvkové organizace ve stanoveném termínu, 

tedy do 30 dní ode dne doručení výzvy z důvodu zamezení zahájení daňového řízení, vyměření odvodu  

a zahájení počítání penále. Uhrazením výzvy došlo k uznání pochybení při realizaci projektu a zanikla 

jakákoliv možnost na obranu a na opětovné získání tímto způsobem vrácené dotace. 

 

- bere na vědomí informaci o tom, že Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RK 1231/10/17 

uložila řediteli Integrované střední školy v Chebu, příspěvkové organizace, řešit uhrazenou výzvu  

ve výši 70.013,51 Kč jako škodní případ v souladu s příslušnou legislativou 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 
16. Informace o doručeném protokolu o kontrole z Ministerstva pro místní rozvoj a podání námitek 

k protokolu v rámci projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

2015 - 2017", registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000069, realizovaného Karlovarskou 

agenturou rozvoje podnikání, příspěvkovou organizací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 470/12/17 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném protokolu o kontrole z Ministerstva pro místní rozvoj  

ze dne 22.9.2017 a zjištění nezpůsobilého výdaje za dovolenou. Nezpůsobilý výdaj ve výši 1.414,57 Kč 

za dovolenou vznikl tím, že Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace, požadovala 

v rámci žádosti o platbu proplacení náhrady za dovolenou zaměstnance projektu, přičemž požadovaná 

náhrada byla o 5 hodin vyšší, než činil adekvátní nárok s ohledem na výši úvazku, kterým byl 

zaměstnanec zapojen do projektu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b14.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b15.html
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- bere na vědomí informaci o podání námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu  

o kontrole ze dne 22.9.2017, které byly odeslány dne 2.10.2017 

 

- bere na vědomí informaci o vyřízení námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu  

o kontrole ze dne 22.9.2017. Kontrolní orgán dne 17.10.2017 námitky zamítl a potvrdil své předchozí 

zjištění. 

 

- bere na vědomí informaci o doručené výzvě k vrácení peněžních prostředků dotace ve výši 1.414,57 Kč 

na základě závěru uvedeného v protokolu o kontrole ze dne 17.10.2017, č.j. 31653/2017-25, podle kterého 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace, nárokovala proplacení náhrad  

za dovolenou zaměstnance projektu ve výši o 5 hodin vyšší, než byl alikvotní podíl vzhledem k úvazku 

zaměstnance v projektu 

 

- bere na vědomí informaci o vrácení části dotace v souladu a ve lhůtě dané výzvou. Vrácením dotace 

bylo zamezeno zahájení daňového řízení, zamezeno počítání penále. Současně došlo k zániku možnosti 

další obrany, která by však s ohledem na charakter pochybení byla beznadějná a tedy neúčelná. 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Vlastimil Veselý, ředitel Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

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

procesu v roce 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 471/12/17 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách a rozpočtových změnách  

ve schvalovacím procesu č. RO 1/2017 až 432/2017 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
18. Postup ve věci návrhu zprávy o auditu operace 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 472/12/17 
 

- bere na vědomí informaci o doručeném návrhu zprávy o auditu operace č.j. MFISAO-125/2017/5209-6 

ze dne 23.10.2017 z Ministerstva financí k projektu "Nestůj a pojď II." reg.č. 

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

Ministerstvo financí v návrhu zprávy o auditu operací uvádí zjištění: 

- proplacení vyšší částky (o 2.000 Kč) za pronájem prostor pro potřeby projektu a dále 400 Kč 

odpovídající 20 % nepřímých nákladů vypočítané z výdajů za neoprávněné vykázání nájemného 

- zahrnutí vyšší částky finančních prostředků do certifikace výdajů, než částky, která byla proplacena 

příjemci o 299,60 Kč 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b16.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b17.html
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Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
19. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání a platebních 

výměrů na penále u projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském 

kraji" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 473/12/17 
 

- bere na vědomí  

- informaci o doručených rozhodnutích o odvolání Odvolacího finančního ředitelství  

u projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004 "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání  

v Karlovarském kraji", kterými potvrzuje napadená rozhodnutí Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, 

platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu ve výši 18.934 Kč a platební 

výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně do Národního fondu ve výši 107.291 Kč, 

- informaci o uhrazení platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 18.934 Kč  

a 107.291 Kč (celkem odvody za porušení rozpočtové kázně 126.225 Kč), na základě zprávy o daňové 

kontrole  Finanční úřad pro Karlovarský kraj stanovil za zjištění: 

1. uskutečnění nezpůsobilého výdaje ve výši 7.246,54 Kč tím, že byla uhrazena faktura za dodávky  

a služby od společnosti AV MEDIA, a. s., ve větší výši než byla nasmlouvaná částka. Smluvní cena byla 

ve výši 1.311.588 Kč, včetně DPH, přičemž fakturovaná částka je ve výši 1.318.727 Kč včetně DPH.  

2. uskutečnění nezpůsobilého výdaje ve výši 16.615,31 Kč tím, že u veřejné zakázky "Nákup 

vybavení pro výuku dřevozpracujících a elektrotechnických oborů pro ISŠ Cheb" zadavatel: 

a) neuveřejnil nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy výši skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele 

b) zadavatel neuveřejnil do 3 dnů od přijetí "rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení" ve Věstníku VZ 

"oznámení o zrušení zadávacího řízení". Dle Rozhodnutí část IV, odst. 2, bod 2a, písm. xix je stanovena 

sankce ve výši 2 % 

3. uskutečnění nezpůsobilého výdaje ve výši 85.274,75 Kč tím, že u veřejné zakázky "Gymnázium 

Ostrov - vybavení pro 3D laboratoř" zadavatel: 

a) neuveřejnil nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy výši skutečně uhrazené ceny na profilu zadavatele 

b) na profilu zadavatele zveřejnil dodatečné informace a neprodloužil lhůtu pro podání nabídek. 

Dodatečnými informacemi došlo ke změně v popisu předmětu požadovaného plnění a dále došlo k opravě 

administrativní chyby v zadávací dokumentaci. Dle Rozhodnutí je stanovena sankce ve výši 5 %. 

4. pochybení při úhradě sociálního pojištění, a tím k provedení nezpůsobilého výdaje  

ve výši 17.087,40 Kč 

- informaci o nepodání správních žalob proti rozhodnutím o odvolání Odvolacího finančního ředitelství 

- informaci o doručených platebních výměrech na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně za období od 21.3.2014 do 11.7.2017 ve výši 103.933 Kč a 16.342 Kč 

- informaci o uhrazení platebních výměrů na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

ve výši 16.342 Kč a 103.933 Kč a nepodání odvolání proti platebním výměrům na penále 

 

- bere na vědomí informaci o uložení odboru finančnímu řešit sankci za stanovená zjištění u veřejných 

zakázek jako škodní případ v souladu s platnou právní úpravou 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b18.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b19.html
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20. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání  

proti platebním výměrům na penále a rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Inovace školského 

portálu Karlovarského kraje" reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0024 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 474/12/17 
 

- bere na vědomí informaci o doručených rozhodnutích o odvolání vydaných Odvolacím finančním 

ředitelstvím č. j. 28179/17/5000-10610-711889 a č. j. 28177/17/5000-10610-711889 ze dne 22.6.2017  

u projektu reg.č. CZ.1.07/1.3.00/14.0024 "Inovace školského portálu Karlovarského kraje", kterými 

Odvolací finanční ředitelství odvolání zamítá a napadená rozhodnutí Finančního úřadu pro Karlovarský 

kraj, tj. platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně za období  

od 4.5.2012 do 23.6.2016, kterým bylo vyměřeno penále ve výši 12.746 Kč a platební výměr na penále  

ve výši 2.250 Kč potvrzuje 

Odvody stanovil Finanční úřad pro Karlovarský kraj ve zprávě o daňové kontrole za zjištění: 

- Karlovarský kraj jakožto zadavatel veřejné zakázky „Dodávka reklamních předmětů“ porušil zásadu 

transparentnosti, když v zadávacím řízení přesně nespecifikoval a podrobně nepopsal způsob a metodu 

hodnocení nabídek z hlediska hodnotícího kritéria „Estetická a kvalitativní úroveň dodaných vzorků“ 

- informaci o doručeném rozhodnutí o prominutí daně z Generálního finančního ředitelství  

č. j. 80733/17/7500-30470-050620 ze dne 12.9.2017 

 

- bere na vědomí podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku evidovaného u Finančního úřadu  

pro Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   Hlasování 

 
21. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání proti 

platebním výměrům na penále a rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Krajské vzdělávací 

centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků" reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0026 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 475/12/17 
 

- bere na vědomí informaci o doručených rozhodnutích o odvolání vydaných Odvolacím finančním 

ředitelstvím č. j. 28182/17/5000-10610-711889 a č. j. 28181/17/5000-10610-711889 ze dne 22.6.2017 

u projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0026 "Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků", kterými Odvolací finanční ředitelství odvolání zamítá a napadená rozhodnutí 

Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, tj. platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení 

rozpočtové kázně za období od 25.4.2012 do 23.6.2016, kterým bylo vyměřeno penále ve výši 11.771 Kč 

a platební výměr na penále ve výši 2.078 Kč, potvrzuje 

Odvody stanovil Finanční úřad pro Karlovarský kraj ve zprávě o daňové kontrole za zjištění: 

- Karlovarský kraj jakožto zadavatel veřejné zakázky „Dodávka reklamních předmětů“ porušil zásadu 

transparentnosti, když v zadávacím řízení přesně nespecifikoval a podrobně nepopsal způsob a metodu 

hodnocení nabídek z hlediska hodnotícího kritéria „Estetická a kvalitativní úroveň dodaných vzorků“ 

- informaci o doručeném rozhodnutí o prominutí daně z Generálního finančního ředitelství  

č. j. 92568/17/7500-30470-050620 ze dne 12.9.2017 

 

- bere na vědomí podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku evidovaného u Finančního úřadu  

pro Karlovarský kraj 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b20.html
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- bere na vědomí informaci o uložení odboru finančnímu řešit sankci za stanovené zjištění jako škodní 

případ v souladu s platnou právní úpravou 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
22. Postup ve věci rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství o zamítnutí odvolání  

proti platebním výměrům na penále a rozhodnutí o prominutí daně u projektu "Zvyšování kvality 

vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 476/12/17 
 

- bere na vědomí informaci o doručených rozhodnutích o odvolání vydaných Odvolacím finančním 

ředitelstvím č. j. 28186/17/5000-10610-711889 a č. j. 28185/17/5000-10610-711889 ze dne 22.6.2017  

u projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/08.0080 "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním 

řídících procesů ve školách", kterými Odvolací finanční ředitelství odvolání zamítá a napadená rozhodnutí 

Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, tj. platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení 

rozpočtové kázně za období od 9.3.2010 do 20.6.2016 ve znění rozhodnutí o opravě zřejmých 

nesprávností, kterým bylo vyměřeno penále ve výši 8.505 Kč a platební výměr na penále  

ve výši 1.501 Kč, potvrzuje 

Odvody stanovil Finanční úřad pro Karlovarský kraj ve zprávě o daňové kontrole za zjištění:  

- Karlovarský kraj z projektového účtu uskutečnil platby ve výši 70.000 Kč a 1.931.070 Kč, tj. celkem  

ve výši 2.001.070 Kč, které převedl na svůj provozní účet. Dle sdělení Karlovarského kraje se jednalo  

o částku odhadnutých rozpočtovaných nákladů projektu z projektového účtu na provozní účet 

Karlovarského kraje, ze kterého byly hrazeny „Osobní výdaje“ a "Cestovní náklady“ 

- informaci o doručeném rozhodnutí o prominutí daně z Generálního finančního ředitelství  

č. j. 92518/17/7500-30470-050620 ze dne 12.9.2017 

 

- bere na vědomí podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku evidovaného u Finančního úřadu  

pro Karlovarský kraj 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
23. Postup ve věci výzvy k úhradě prostředků dotčených pochybením v rámci projektu "Zateplení 

obvodového pláště budovy a výměna části oken budovy Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, 

příspěvkové organizace", registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/13.18045, realizovaného Domovem  

pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvkovou organizací 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 477/12/17 
 

- bere na vědomí informaci o doručené výzvě ze dne 24.8.2017 k vrácení dotace podle § 14f odst. 3 

zákona č. 2018/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů ve výši 27.029,82 Kč. 

Výzva byla vystavena za porušení podmínek dotace, které spočívalo v překročení doby realizace projektu. 

Realizace projektu měla být skončena podle Rozhodnutí o změně č. 1 nejpozději ke dni 31.5.2014, 

přičemž za dokončení realizace se podle čl. 4, odst. 6 Směrnice MPŽ č. 12/2012, která byla závazná  

pro projekt, považuje datum vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas byl vydán Městským 

úřadem Lázně Kynžvart, stavebním úřadem dne 18.6.2014. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b21.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b22.html
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Výzva byla vystavena na 1 % výše dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí. 

 

- bere na vědomí uhrazení výzvy z vlastních prostředků příspěvkové organizace ve stanoveném termínu, 

tedy do 30 dní ode dne doručení výzvy z důvodu zamezení zahájení daňového řízení, vyměření odvodu  

a zahájení počítání penále. Uhrazením výzvy došlo k uznání pochybení při realizaci projektu a zanikla 

jakákoliv možnost na obranu a na opětovné získání tímto způsobem vrácené dotace. 

 

- bere na vědomí informaci o tom, že Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RK 1089/09/17 

uložila ředitelce Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvkové organizace, řešit uhrazenou výzvu 

ve výši 27.029,82 Kč jako škodní případ v souladu s příslušnou legislativou. Dále Rada Karlovarského 

kraje uložila vstoupit do jednání s mandatářem, firmou Olivius s.r.o., který byl na základě Mandátní 

smlouvy ze dne 4.10.2013 mimo jiné zavázán k provádění změn v projektu, průběžné komunikaci  

s poskytovatelem dotace za účelem zdárné realizace projektu a ukončení projektu v souladu s pravidly 

Operačního programu Životního prostředí, a dohodnout úhradu škody ve výši doručené výzvy tedy 

27.029,82 Kč, neboť k nedodržení termínu dokončení realizace a s tím souvisejícímu vystavení výzvy  

k vrácení dotace došlo v důsledku zanedbání povinností mandatáře, jejichž plné znění je uvedeno  

v Mandátní smlouvě ze dne 4.10.2013 a rovněž povinností stanovených mandatáři v § 566 a následujících 

obchodního zákoníku, v rozhodném znění 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

Ing. Lenka Wohlrabová, ředitelka Domova pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková 

organizace 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
24. 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 478/12/17 
 

- bere na vědomí přehled finančních postihů aktuálních k 01.11.2017 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 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
25. Plnění usnesení č. ZK 548/12/16 o prověření informací uvedených ve zprávě o auditu operace 

projektu Karlovarského kraje reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 Lineární urychlovač pro nemocnici  

v Chebu - přístavba zázemí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 479/12/17 
 

- bere na vědomí zprávu o prověření pochybení uvedených ve zprávě o auditu operace k projektu 

Karlovarského kraje reg. č. CZ.1.09/1.3.00/78.01273 Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu  

- přístavba zázemí 

 

- bere na vědomí další postup řešení prověřených skutečností uvedený v 5. kapitole prověření dle návrhu 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b23.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b24.html
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- bere na vědomí podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podle § 220,  

221 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
26. Prominutí pohledávky příspěvkové organizace Gymnázium Ostrov, p.o.  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 480/12/17 
 

- schvaluje prominutí nedobytné pohledávky příspěvkové organizace Karlovarského kraje Gymnázium 

Ostrov, p.o., ve výši 599.653 Kč za podmínky, že její odpis nezpůsobí záporný výsledek hospodaření 

organizace k 31.12.2017 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
27. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 481/12/17 
 

- stanovuje  
- neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje za výkon funkce odměny za měsíc  

v následujících částkách: 

předseda výboru/komise/zvláštního orgánu:    7.665 Kč 

člen výboru/komise/zvláštního orgánu:      6.570 Kč 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí:                 5.475 Kč 

Odměna bude poskytována měsíčně ode dne složení slibu, nejdříve však od 1. ledna 2018. V případě 

změny vykonávané funkce bude nová odměna vyplácena ve schválené výši ode dne,  kdy změna nastala 

- v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje odměnu 

za měsíc jako souhrn odměn za tyto funkce ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem.  

Do souhrnné odměny budou zahrnuty odměny za maximálně tři vykonávané různé funkce, a to funkce   

s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem. 

Odměna bude poskytována měsíčně ode dne složení slibu, nejdříve však od 1. ledna 2018.  

V případě změny ve vykonávaných funkcích bude nová odměna vyplácena ve schválené výši ode dne,  

kdy změna nastala. 

Do 31.12.2017 bude postupováno v souladu s usnesením č. ZK 533/11/16 ze dne 7.11.2016. 

 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
28. Stanovení náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce člena Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 482/12/17 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b25.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b26.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b27.html
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- stanovuje s účinností od 1. ledna 2018 neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje,  

kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou 

činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce v paušální výši 230 Kč  

za hodinu, nejvýše však 3.680 Kč (16 hodin) za kalendářní měsíc a v rozsahu nejvýše 160 hodin  

v kalendářním roce. Náhrada bude poskytnuta na základě vystavené faktury a potvrzení účasti na 

jednání. Usnesení pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva, které výši paušální 

částky a časový rozsah stanovilo. 

 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
29. Poskytování příspěvků ze sociálního fondu členům Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 483/12/17 
 

- bere na vědomí znění pokynu ředitelky krajského úřadu – Pravidla pro používání sociálního fondu 

Krajského úřadu Karlovarského kraje včetně příloh a znění směrnice ředitelky krajského úřadu  

– Stravování zaměstnanců Karlovarského kraje včetně příloh, účinné od 1.1.2018 

 

- souhlasí s poskytováním příspěvků ze sociálního fondu pro uvolněné členy zastupitelstva v mezích 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů tak, že příspěvky budou 

poskytovány za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako jsou poskytovány zaměstnancům 

Karlovarského kraje zařazeným do krajského úřadu, vyjma příspěvku na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření, které bude poskytováno za podmínek obdobných a v rozsahu 

obdobném. K účelu poskytování příspěvků ze sociálního fondu bude používáno pokynu ředitelky 

krajského úřadu – Pravidla pro používání sociálního fondu Krajského úřadu Karlovarského kraje,  

včetně příloh a směrnice ředitelky krajského úřadu – Stravování zaměstnanců Karlovarského kraje, včetně 

příloh 

 

- souhlasí s poskytováním příspěvků ze sociálního fondu pro neuvolněné členy zastupitelstva v mezích 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména 

poskytnutím odměny k významnému životnímu výročí 50 a 60 let věku ve výši 2.000 Kč  

a dále  poskytnutím příspěvku na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva  

v maximální  výši 1.000 Kč / kalendářní rok. Příspěvek a odměna budou poskytnuty za stejných podmínek 

a ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Karlovarského kraje zařazeným do krajského úřadu. K účelu 

specifikace podmínek pro poskytnutí příspěvku na pojištění rizik spojených s výkonem funkce bude 

použito přílohy č. 2 pokynu ředitelky krajského úřadu – Pravidla pro používání sociálního fondu krajského 

úřadu Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Daniel Tovth, vedoucí odboru kancelář ředitelky úřadu 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
30. Závěrečná zpráva k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje za rok 2016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 484/12/17 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b28.html
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- schvaluje předloženou Závěrečnou zprávu k závazku veřejné služby v oblasti údržby silnic II. a III. třídy 

ve vlastnictví Karlovarského kraje za rok 2016 

 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
31. Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 485/12/17 
 

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

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
32. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - oblasti podpory prevence 

kriminality, jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje a sociální (s doplněním 

opravy v Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

sportovních aktivit - akce) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 486/12/17 
 

- schvaluje zrušení: 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality schváleného usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 425/09/16 

ze dne 8.9.2016 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje „Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ schváleného usnesením Zastupitelstva 

Karlovarského kraje č. ZK 568/12/16 ze dne 20.12.2016 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti podpory rodiny 

schváleného usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 426/09/16 ze dne 8.9.2016 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - začleňování 

seniorů do společnosti schváleného usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje 

č. ZK 427/09/16 ze dne 8.9.2016 

 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit - 

akce schváleného usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 371/09/17 ze dne 7.9.2017 

 

- schvaluje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit  

v oblasti prevence kriminality 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů 

file://///fs01/Koms01/Odbor%20vnitrnich%20zalezitosti/Zastupitelstvo/ZASTUPITELSTVA%20KRAJE%20-%20usneseni,%20zapisy,%20programy/rok%202017/WWW/Hlasování%20ZKK%207.12.2017/hl_08_12_b30.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b31.html
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 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit - 

akce 

 

- schvaluje zmocnění Rady Karlovarského kraje k vyhlášení dotačních programů včetně pravidel  

v intencích čl. I. až X. dotačních programů: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit - 

akce 

 

- schvaluje pověření náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti 

podpisem zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti 

prevence kriminality 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti 

seniorů 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu dobrovolnictví 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování 

sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností 

 

- schvaluje pověření člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy 

podpisem zveřejnění vyhlášení programu včetně pravidel v intencích čl. I. až X.: 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit - 

akce 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

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

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b32.html
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33. Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb  

v roce 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 487/12/17 
 

- schvaluje dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb 

v roce 2018 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
34. Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 488/12/17 
 

- vydává dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková 

organizace, jímž se nově vymezuje majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci 

předává k hospodaření 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro seniory 

„SKALKA“ v Chebu, příspěvková organizace, k podpisu 

 

Termín kontroly: 19.4.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
35. Dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 489/12/17 
 

- vydává dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby, příspěvková 

organizace, jímž se mění název organizace, a to z původního názvu: "Sociální služby, příspěvková 

organizace", na nový název "Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace", s účinností 

od 01.01.2018 

 

- ukládá odboru sociálních věcí předložit dodatek č. 20 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Sociální služby, příspěvková organizace, k podpisu 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b33.html
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36. Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 490/12/17 
 

- schvaluje poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2018 v celkové výši 17.995.000 Kč dle návrhu 

 

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

smluv o poskytnutí zápůjčky z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji  

v roce 2018 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
37. Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 491/12/17 
 

- schvaluje výjimku z Pravidel pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském 

kraji pro rok 2018 pro organizace Společnost Dolmen, z.ú. a Domov pro seniory a dům s pečovatelskou 

službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 

 

- schvaluje zařazení sociálních služeb do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji  

pro rok 2018 dle návrhu 

 

- schvaluje vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle návrhu 

 

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

pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
38. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Potůčky 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 492/12/17 
 

- souhlasí s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Potůčky, se sídlem 

Potůčky č.p. 58, 362 38 Potůčky, IČO 00254894, na nákup nového rychlého zásahového automobilu  

ve výši 250.000 Kč 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b36.html
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- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje obci Potůčky, se sídlem Potůčky č.p. 58, 362 38 Potůčky, IČO 00254894, na nákup nového rychlého 

zásahového automobilu ve výši 250.000 Kč 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí  

a bezpečnosti, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

 

 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
39. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu požární techniky 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Královské Poříčí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 493/12/17 
 

- souhlasí s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Královské Poříčí  

se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČO 00259420, na nákup speciálního požárního 

automobilu ve výši 250.000 Kč 

 

- souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského 

kraje obci Královské Poříčí se sídlem Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí, IČO 00259420, na nákup 

speciálního požárního automobilu ve výši 250.000 Kč 

 

- pověřuje Mgr. Petra Kubise, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí  

a bezpečnosti, podpisem veřejnoprávní smlouvy 

 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
40. Informace k projektu Karlovarského kraje „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb 

v Aši“, týkající se finančního krytí projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 494/12/17 
 

- bere na vědomí důvody navýšení finančního krytí schváleného projektu „Výstavba objektů  

pro poskytování sociálních služeb v Aši“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000285, uvedené 

v důvodové zprávě 

 

- bere na vědomí navýšení finančního krytí jako nezpůsobilý výdaj v maximální výši 2.500.000 Kč 

financované z finančních prostředků DOZP PATA, p. o. 

 

Zodpovídá: Ing. Karel Brandtl, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b38.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b39.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b40.html
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41. Schválení Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta  2018 - 2022 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 495/12/17 
 

- schvaluje Koncepci prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2018 - 2022 

 

 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
42. Rekonstrukce objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním 

postižením "PATA" v Hazlově, p.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 496/12/17 
 

- schvaluje rekonstrukci objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním 

postižením "PATA" v Hazlově, p.o. 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Karel Brandtl, ředitel Agentury projektového a dotačního managementu 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
43. Vyřazení "Mezinárodního projektu iMAP-Zlepšení managementu archeologických parků"  

z Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje a uvolnění alokovaných finančních prostředků 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 497/12/17 
 

- bere na vědomí informaci o neúspěchu žádosti o finanční podporu projektu "Mezinárodní projekt iMAP 

- Zlepšení managementu archeologických parků (Improving Management of Archaeological Parks)" 

 

- schvaluje vyřazení karty projektu "Mezinárodní projekt iMAP - Zlepšení managementu archeologických 

parků (Improving Management of Archaeological Parks)", ev. č. 1518 z Regionálního akčního plánu 

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 895.000 Kč alokovaných v rozpočtu Karlovarského 

kraje na předfinancování projektu "Mezinárodní projekt iMAP - Zlepšení managementu archeologických 

parků (Improving Management of Archaeological Parks)" 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b41.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b42.html
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Zodpovídá: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství  

a cestovního ruchu 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

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

knihovny Karlovy Vary" 

- schválení podání žádosti 

- schválení realizace projektu 

- schválení záměru financování projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 498/12/17 
 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání 

knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ do Integrovaného regionálního operačního programu,  

prioritní osa 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, investiční priorita: 6c: zachování, 

ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, 

posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

 

- schvaluje  

a) předběžný záměr financování projektu k zabezpečení předfinancování celkových výdajů projektu 

„Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy 

Vary“ ve výši max. 120 mil. Kč, tzn. 100 % předpokládaných celkových uznatelných výdajů projektu 

b) předběžný záměr vlastního spolufinancování projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění  

a využívání knihovních fondů Krajské knihovny Karlovy Vary“ ve výši max. 12.000.000 Kč,  

tzn. 10 % celkových uznatelných výdajů projektu; a 100.000 Kč - výdaje nezbytné pro realizaci projektu, 

které nelze hradit z Integrovaného regionálního operačního programu (bankovní poplatky, prezentace, 

správní poplatky apod.) 

c) zařazení projektu "Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské 

knihovny Karlovy Vary" do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

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

podpisem žádosti o dotaci a dalších potřebných dokumentů spojených s podáním žádosti o dotaci 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 

 

 

Zodpovídá: PaedDr. Vratislav Emler, ředitel příspěvkové organizace Krajské knihovny Karlovy Vary 

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

a cestovního ruchu 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
45. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje  

– pozemek p.p.č. 468/2 v k.ú. Rudolec u Březové 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 499/12/17 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b43.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b44.html
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- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 468/2 o výměře 1352 m2 v k.ú. Rudolec u Březové a obci 

Březová formou darovací smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390, zastoupeným  

Bc. Lukášem Hnízdilem, ředitelem Správy Karlovy Vary, se sídlem Závodní 369/82, PSČ 360 06  

Karlovy Vary (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 České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství 

silnic a dálnic, státní příspěvkové organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- 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 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

 

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

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

příspěvková organizace 

                                                                                                                                                  
 

46. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek  

p.p.č. 396/2 v k.ú. Brložec u Štědré 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 500/12/17 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.p.č. 396/2 o výměře 49 m2 v k.ú. Brložec u Štědré a obci Štědrá 

formou smlouvy o bezúplatné převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi Českou republikou - 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 

PSČ 128 00 Praha 2, IČO 69797111, zastoupenou Ing. Vlastou Bočkovou, ředitelkou odboru Odloučené 

pracoviště Karlovy Vary, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň (jako převodce na straně jedné) a Karlovarským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

(jako nabyvatel na straně druhé), a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví České republiky  

s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 

Karlovarského kraje 

 

- schvaluje znění smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

 

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

předmětné smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

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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47. Bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 595/6, 595/7, 595/8, 595/10, 595/11 a 595/12  

v k.ú. Pstruží u Merklína a pozemku p.p.č. 1026/2 v k.ú. Bystřice u Hroznětína z majetku  

České republiky s příslušností hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, do majetku Karlovarského 

kraje a bezúplatný převod pozemku p.p.č. 193/3 v k.ú. Pstruží u Merklína z majetku Karlovarského 

kraje do majetku České republiky s příslušností hospodaření Povodí Ohře, státní podnik 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 501/12/17 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 595/6 o výměře 8 m2, 595/7 o výměře 7 m2, 595/8 o výměře 

304 m2, 595/10 o výměře 33 m2, 595/11 o výměře 20 m2 a 595/12 o výměře 6 m2  

v k.ú. Pstruží u Merklína a obci Merklín a pozemku p.p.č. 1026/2 o výměře 37 m2  

v k.ú. Bystřice u Hroznětína a obci Hroznětín formou darovací smlouvy mezi Povodím Ohře, státní 

podnik, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným  

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jindřichem Břečkou,  

technicko-provozním ředitelem (jako dárce na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným 

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

na straně druhé), a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 193/3 o výměře 916 m2 v k.ú. Pstruží u Merklína a obci 

Merklín formou smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, jejímž předmětem plnění bude závazek  

k budoucímu bezúplatnému převodu předmětného pozemku a závazek k uzavření darovací smlouvy,  

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

příspěvkovou organizací (jako budoucí dárce na straně jedné) a Povodím Ohře, státní podnik, se sídlem 

Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03, IČO 70889988, zastoupeným Ing. Jiřím Nedomou, generálním 

ředitelem a ve věcech smluvních Ing. Jindřichem Břečkou, technicko-provozním ředitelem (jako budoucí 

obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje 

do majetku České republiky s příslušností hospodaření Povodí Ohře, státní podnik 

 

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

k uzavření předmětné darovací smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy 

 

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

předmětné darovací smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 
 

48. Bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 879/1 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu z majetku 

Karlovarského kraje do majetku obce Tři Sekery a bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 64/15  

v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu z majetku obce Tři Sekery do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 502/12/17 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 879/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 296-58/2017 z původního pozemku p.p.č. 879/1 a označena novým parcelním číslem jako p.p.č. 879/3  

o výměře 20 m2 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu a obci Tři Sekery 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 obcí Tři Sekery, se sídlem  
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Tři Sekery 82, PSČ 354 73 Tři Sekery, IČO 00254304, zastoupenou Dagmar Strnadovou, starostkou obce 

(jako obdarovaný na straně druhé), tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví  

Karlovarského kraje do majetku obce Tři Sekery 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 64/15, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 296-58/2017 z původního pozemku p.p.č. 64/15 a označena novým parcelním číslem jako pozemek 

p.p.č. 64/26 o výměře 83 m2 v k.ú. Tři Sekery u Kynžvartu a obci Tři Sekery formou darovací smlouvy 

mezi obcí Tři Sekery, se sídlem Tři Sekery 82, PSČ 354 73 Tři Sekery, IČO 00254304, zastoupenou 

Dagmar Strnadovou, starostkou obce (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 obce Tři Sekery 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 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 
49. Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Žlutice  

- část pozemku p.p.č. 4455/1 v k.ú. Žlutice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 503/12/17 
 

- schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.p.č. 4455/1, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 844-14/2017 z původního pozemku p.p.č. 4455/1 a označena jako pozemek p.p.č. 4455/1 díl "a"  

o výměře 172 m2 v k.ú. a obci Žlutice, formou darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem, 

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

na straně jedné) a městem Žlutice, se sídlem Velké náměstí 144, PSČ 364 52 Žlutice, IČO 00255181, 

zastoupeným Mgr. Bc. Václavem Slavíkem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví města Žlutice 

 

- 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 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

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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50. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Bochov  

- pozemek p.p.č. 744/3 v k.ú. Pávice včetně stavby silnice č. III/19813 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 504/12/17 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 744/3 o výměře 4476 m2 v k.ú. Pávice a obci Bochov 

včetně stavby silnice č. III/19813 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 Bochov se sídlem Náměstí Míru č.p. 1, PSČ 364 71 Bochov,  

IČO 00254444, zastoupeným Miroslavem Egertem, starostou města (jako obdarovaný na straně druhé),  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc včetně stavby silnice č. III/19813 z vlastnictví Karlovarského 

kraje do vlastnictví města Bochov 

 

- 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 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 
51. Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Rovná  

- pozemky p.p.č. 1982/4, 1982/6, 1982/7, 1982/8 a části pozemku p.p.č. 1982/2  

v k.ú. Rovná u Sokolova 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 505/12/17 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1982/4 o výměře 150 m2, 1982/6 o výměře 32 m2, 1982/7  

o výměře 107 m2, 1982/8 o výměře 22 m2 a části pozemku p.p.č. 1982/2, které byly odděleny 

geometrickým plánem č. 125-58/2015 z původního pozemku p.p.č. 1982/2 a označeny novými parcelními 

čísly jako pozemky p.p.č. 1982/9 o výměře 1099 m2, 1982/10 o výměře 519 m2 a 1982/11 o výměře  

305 m2 v k.ú. Rovná u Sokolova a obci Rovná 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 obcí Rovná se sídlem Rovná č. p. 40, Rovná,  

PSČ 357 65, IČO 00259560, zastoupenou Jaroslavem Jandou, starostou obce (jako obdarovaný na straně 

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

obce Rovná 

 

- 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 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

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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52. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1311/5 v k.ú. Valeč v Čechách z majetku Karlovarského 

kraje do majetku obce Valeč a bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 643/5, 643/6 a 1379/3  

v k.ú. Valeč v Čechách z majetku obce Valeč do majetku Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 506/12/17 
 

- schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1311/5 o výměře 949 m2 v k.ú. Valeč v Čechách a obci 

Valeč 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 obcí Valeč, se sídlem Náměstí 119, PSČ 364 55 Valeč, IČO 00255114, zastoupenou  

Josefem Kubařem, starostou obce (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do majetku obce Valeč 

 

- schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.p.č. 643/5 o výměře 212 m2, 643/6 o výměře 22 m2 a 1379/3  

o výměře 24 m2 v k.ú. Valeč v Čechách a obci Valeč formou darovací smlouvy mezi obcí Valeč, se sídlem 

Náměstí 119, PSČ 364 55 Valeč, IČO 00255114, zastoupenou Josefem Kubařem, starostou obce  

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

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako obdarovaný na straně druhé), a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví obce Valeč 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 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

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

– část pozemku p.p.č. 640/3 v k.ú. Valeč v Čechách 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 507/12/17 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 640/3, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 281-3/2017 z původního pozemku p.p.č. 640/3 a označena novým parcelním číslem jako pozemek  

p.p.č. 640/6 o výměře 123 m2 v k.ú. Valeč v Čechách a obci Valeč, formou kupní smlouvy mezi panem 

Lumírem Láskou, trvale bytem xxxxxxxxx xxxxxxx, PSČ xxx xx xxxxxxx xxxx (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 12.300 Kč,  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Lumíra Lásky do vlastnictví Karlovarského 

kraje 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b45_52.html


 
 Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 07.12.2017 

07.12.2017  Strana 36 (celkem 56) 

 

- 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 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

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

– pozemek p.p.č. 551/5 v k.ú. Studánka u Aše 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 508/12/17 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 551/5 o výměře 69 m2 v k.ú. Studánka u Aše a obci Hranice, 

formou kupní smlouvy mezi panem Tiborem Štěvurdou, bytem xxxxxxx xxx, xxxxxxx, PSČ xxx xx  

(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 dle znaleckého posudku č. 238-39/2017 ze dne 07.08.2017 ve výši 5.090 Kč,  

a tím převádí předmětnou nemovitou věc z vlastnictví pana Tibora Štěvurdy 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 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 
55. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti HD Logistic s.r.o., do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 3596/16 a 3596/17 v k.ú. Cheb 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 509/12/17 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 3596/16 o výměře 1086 m2 a p.p.č. 3596/17 o výměře 155 m2  

v k.ú. a obci Cheb formou kupní smlouvy mezi společností HD Logistic s.r.o., se sídlem Karlovarská 

147/22, PSČ 350 02 Cheb, IČO 28035836, zastoupenou panem Jaroslavem Hosnedlem, jednatelem 

společnosti (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. 248/2/10/2016  

ze dne 03.10.2016 ve výši 546.040 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci z vlastnictví společnosti 

HD Logistic s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné kupní smlouvy 
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- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizaci, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 
56. Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 19/4, 250/9 a 250/10 v k.ú. Mýtina z majetku fyzických osob  

do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 671/5 v k.ú. Mýtina z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzických osob  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 510/12/17 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemků p.p.č. 19/4 o výměře 95 m2, 250/9 o výměře 4 m2 a 250/10 o výměře 

1 m2 v k.ú. Mýtina a obci Lipová formou kupní smlouvy mezi manželi Karlem Schmiedem  

a Ing. Janou Schmiedovou, oba trvale bytem xxxxxxxx x, PSČ xxx xx xxxxxx (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 

dle znaleckého posudku č. 2219-39/17 ze dne 11.06.2017 ve výši 5.895 Kč, a tím převádí předmětné 

nemovité věci ze společného jmění manželů Schmiedových do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje prodej pozemku p.p.č. 671/5 o výměře 92 m2 v k.ú. Mýtina a obci Lipová 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 manželi Karlem Schmiedem a Ing. Janou Schmiedovou, oba trvale bytem xxxxxxxx x, PSČ xxx xx 

xxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu 5.423 Kč, a tím převádí předmětnou 

nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Schmiedových 

 

- 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 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 
57. Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku Českého 

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

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 511/12/17 
 

- 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,  
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ve výši 4.200 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 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

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

p.p.č. 989/1 v k.ú. Tatrovice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 512/12/17 
 

- schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 989/1, která byla oddělena geometrickým plánem č. 444-95/2016 

z původního pozemku p.p.č. 989/1 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 989/13  

o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Tatrovice 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 Simonou Győrkovou, bytem  

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

stanovena znaleckým posudkem č. 236-37/2017 ze dne 21.07.2017, ve výši 5.300 Kč, a tím převádí 

předmětnou nemovitou věc z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví paní Simony Győrkové 

 

- 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 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
59. 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 - opakované schválení záměru prodeje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 513/12/17 
 

- schvaluje záměr Karlovarského kraje prodat pozemek st.p.č. 1525, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

532 m2, jehož součástí je stavba č. p. 1386, objekt k bydlení a pozemek 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 

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

panem Danielem Ježkem, bytem xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx  xxxxxx a paní Evou Novak,  
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bytem xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou celkovou kupní 

cenu ve výši 5.400.000 Kč za předpokladu, že do skončení uveřejnění záměru Karlovarského kraje prodat 

výše uvedené nemovité věci na své úřední desce nepředloží jiný zájemce svou nabídku, a tím převést 

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) 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která bude uzavřena mezi Karlovarským krajem, 

se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako budoucí prodávající na straně 

jedné) a panem Markem Hiklem, bytem xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx x, panem Liborem 

Hammerem, bytem xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx, panem Danielem Ježkem, bytem xxxxxx xxxxxx 

xxxx, xxx xx xxxx a paní Evou Novak, bytem xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx (jako budoucí kupující  

na straně druhé) dle návrhu 

 

- schvaluje uzavření souhlasného prohlášení mezi Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88,  

360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168 (jako účastníkem prohlášení I na straně jedné) a panem Markem 

Hiklem, bytem xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x, panem Liborem Hammerem, bytem xxxxxx xxx,  

xxx xx xxxxxxxxx, panem Danielem Ježkem, bytem xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxx a paní Evou Novak, 

bytem xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx (jako účastníkem prohlášení II na straně druhé) dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy o budoucí kupní smlouvě a souhlasného prohlášení 

 

Termín kontroly: 06.12.2018 
 

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

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

pozemku p.p.č. 2888/1 v k.ú. Dražov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 514/12/17 
 

- schvaluje prodej částí pozemku p.p.č. 2888/1, které byly odděleny geometrickým plánem  

č. 267-34/2017 z původního pozemku p.p.č. 2888/1 a označeny jako pozemky p.p.č. 2888/1 díl "a"  

o výměře 7 m2 a p.p.č. 2888/1 díl "b" o výměře 32 m2 v k.ú. Dražov a obci Stanovice 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 manželi Milanem Riedlem a Soňou Riedlovou Puškašovou, oba trvale bytem xxxxxx xx, PSČ xxx xx 

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

posudkem č. 2222-42/17 ze dne 20.06.2017, ve výši 3.900 Kč, a tím převádí předmětné nemovité věci  

z vlastnictví Karlovarského kraje do společného jmění manželů Milana Riedla a Soni Riedlové Puškašové 

 

- 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 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b53_60.html
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61. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví  

České republiky s příslušností hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové 

organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje – stavba stávající silnice I/21 včetně pozemků  

v k.ú. Drmoul a Trstěnice u Mariánských Lázní a nově zbudované stavby částí komunikací včetně 

všech součástí, příslušenství a pozemků 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 515/12/17 
 

- schvaluje budoucí bezúplatné nabytí stavby stávající silnice I/21 ve staničení od km cca 22,994 do km 

cca 26,675 umístěné na pozemcích p.p.č. 1257/1, 1257/2, 1257/17 v k.ú. a obci Drmoul a p.p.č. 4131  

v k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní a obci Trstěnice, nově zbudované stavby částí komunikací včetně 

všech součástí a příslušenství v délce cca 700 m a 333,93 m, jež se vybudováním stanou částí stávající  

a následně převáděné silnice č. I/21 a pozemků pod převáděnými komunikacemi, vše v souvislosti  

s výstavbou přeložky silnice I/21 a následným přeřazením stávající silnice I/21 z I. třídy na silnici 

kategorie III. třídy, formou smlouvy o budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem plnění bude závazek 

k budoucímu bezúplatnému převodu výše uvedených nemovitých věcí včetně všech součástí  

a příslušenství a závazek k uzavření darovací smlouvy, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390, 

zastoupeným Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem (jako budoucí dárce na straně jedné)  

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

příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětné nemovité 

věci včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření 

Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvkové organizace, do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje znění smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí darovací smlouvě 

 

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

předmětné smlouvy o budoucí darovací smlouvě 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
62. Smlouva o budoucí směnné smlouvě nemovitostí, smlouva o smlouvě budoucí darovací - Směna 

nemovitých věcí ve vlastnictví Karlovarského kraje s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti 

Sedlecký kaolin a.s., bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice III/2136 včetně všech součástí  

a příslušenství a stavbou přeložky silnice III/2136 zastavěné části pozemkových parcel z vlastnictví 

společnosti Sedlecký kaolin a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 516/12/17 
 

- schvaluje směnu nemovité věci ve vlastnictví Karlovarského kraje (t.j. část pozemku p.p.č. 1794/1  

o výměře cca 1805 m2 v k.ú. a obci Skalná) s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti Sedlecký 

kaolin a.s. (t.j. části pozemků p.p.č. 1043/1 o výměře cca 1839 m2, 1043/18 o výměře cca 650 m2  

a 1043/19 o výměře cca 92 m2 v k.ú. a obci Skalná) formou smlouvy o budoucí směnné smlouvě 

nemovitostí, jejímž předmětem plnění bude závazek ke směně výše uvedených nemovitých věcí a závazek 

k uzavření směnné smlouvy, mezi společností Sedlecký kaolin a.s., se sídlem Božičany 167, PSČ 362 25 
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Božičany, IČO 63509911, zastoupenou Ing. Vojtěchem Zítkem, předsedou představenstva (jako budoucí 

směnitel č. 1 na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí směnitel č. 2 na straně druhé) 

 

- schvaluje budoucí bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice č. III/2136 včetně všech součástí  

a příslušenství a stavbou přeložky silnice č. III/2136 zastavěných částí pozemkových parcel formou 

smlouvy o smlouvě budoucí darovací, jejímž předmětem plnění bude závazek k budoucímu bezúplatnému 

převodu výše uvedené stavby přeložky silnice č. III/2136 včetně všech součástí a příslušenství a stavbou 

přeložky silnice č. III/2136 zastavěných částí pozemkových parcel a závazek k uzavření darovací 

smlouvy, mezi společností Sedlecký kaolin a.s., se sídlem Božičany 167, PSČ 362 25 Božičany,  

IČO 63509911, zastoupenou Ing. Vojtěchem Zítkem, předsedou představenstva (jako budoucí dárce  

na straně jedné) a Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského 

kraje, příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou 

stavbu přeložky silnice č. III/2136 včetně všech součástí a příslušenství a stavbou přeložky silnice  

č. III/2136 zastavěné částí pozemkových parcel z vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a.s.,  

do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o budoucí směnné smlouvě nemovitostí a smlouvy o smlouvě budoucí 

darovací 

 

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

předmětné smlouvy o budoucí směnné smlouvě nemovitostí a smlouvy o smlouvě budoucí darovací 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

 
63. Smlouva o smlouvě budoucí darovací, darování nemovité věci - Bezúplatné nabytí nemovité věci 

z vlastnictví obce Velká Hleďsebe do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 949/1  

v k.ú. Klimentov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 517/12/17 
 

- schvaluje budoucí bezúplatné nabytí části pozemku p.p.č. 949/1 v k.ú. Klimentov a obci  

Velká Hleďsebe včetně stavby mostní konstrukce formou smlouvy o smlouvě budoucí darovací, darování 

nemovité věci, jejímž předmětem plnění bude závazek k budoucímu bezúplatnému převodu části 

předmětného pozemku včetně stavby mostní konstrukce a závazek k uzavření darovací smlouvy,  

mezi obcí Velká Hleďsebe se sídlem Plzeňská 32, PSČ 353 01, Velká Hleďsebe, IČO 00572756, 

zastoupenou Ing. Jaroslavou Brožovou Lampertovou, starostkou obce (jako budoucí dárce na straně jedné) 

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

příspěvkovou organizací (jako budoucí obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou 

věc včetně stavby mostní konstrukce z vlastnictví obce Velká Hleďsebe do vlastnictví Karlovarského kraje 

 

- schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí darovací, darování nemovité věci dle návrhu 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy o smlouvě budoucí darovací, darování nemovité věci 

 

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

předmětné smlouvy o smlouvě budoucí darovací, darování nemovité věci 
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Termín kontroly: 21.06.2018 
 

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

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

příspěvková organizace 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
64. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.p.č. 351/17  

a 351/24 v katastrálním území Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, v souvislosti s realizací stavby 

"Výstavba nového objektu ZPS na LKKV", Karlovy Vary, Olšová Vrata, ve prospěch 

Karlovarského kraje, uzavřená s ČR Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 518/12/17 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 351/17 a 351/24 v k.ú. Olšová 

Vrata, obec Karlovy Vary, v souvislosti s realizací stavby "Výstavba nového objektu ZPS na LKKV"  

mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168 (jako oprávněným) a Českou republikou - Krajským 

ředitelstvím policie Karlovarského kraje, IČO 72051612 (jako povinným), a to za jednorázovou úplatu  

ve výši 10.000 Kč bez DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k p.p.č. 351/17  

a 351/24 v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, v souvislosti s realizací stavby "Výstavba nového 

objektu ZPS na LKKV" mezi Karlovarským krajem, IČO 70891168 (jako oprávněným)  

a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, IČO 72051612  

(jako povinným), a to za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25.5.2015, podpisem předmětné smlouvy 

 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

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

 

 
65. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.p.č. 1083/19 v katastrálním území 

Drahovice mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná 

škola stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace a společností ČEZ Distribuce a.s., 

zastoupenou na základě plné moci společností MARTIA a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 519/12/17 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu podzemního kabelového vedení NN 

"Zařízení distribuční soustavy" k pozemku p.p.č. 1083/19 v katastrálním území Drahovice,  

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola stavební 

Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem nám. K. Sabiny 159/16, Drahovice, 360 09 Karlovy 

Vary, IČO 00669725 (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, 

zastoupenou na základě plné moci společností MARTIA a.s., se sídlem Mezní 2852/4,  

400 11 Ústí nad Labem (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč  

bez DPH 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b61_63.html
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- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na stavbu podzemního kabelového 

vedení NN "Zařízení distribuční soustavy" k pozemku p.p.č. 1083/19 v katastrálním území Drahovice, 

mezi Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Střední odborná škola stavební 

Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem nám. K. Sabiny 159/16, Drahovice, 360 09 Karlovy 

Vary, IČO 00669725 (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035 

zastoupenou na základě plné moci společností MARTIA a.s., se sídlem Mezní 2852/4,  

400 11 Ústí nad Labem (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč  

bez DPH 

 

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

k uzavření předmětné smlouvy 

 

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

předmětné smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

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

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

Karlovy Vary 

 

 
66. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.p.č. 553/5 v katastrálním území 

Hazlov mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 520/12/17 
 

- schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti k p.p.č. 553/5, k.ú. Hazlov, který je ve výlučném 

vlastnictví Karlovarského kraje, pro kabelovou přípojku NN a umístění pojistkového pilíře ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035,  

a to za jednorázovou úhradu 1.000 Kč bez DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti k p.p.č. 553/5, k.ú. Hazlov,  

který je ve výlučném vlastnictví Karlovarského kraje, pro kabelovou přípojku NN a umístění pojistkového 

pilíře ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  

IČO 24729035, zastoupenou společností MARTIA, a.s., která je zastoupená Miroslavou Vondráčkovou 

(jako stranou oprávněnou),  a to za jednorázovou úhradu 1.000 Kč bez DPH 

 

- pověřuje Mgr. Dalibora Blažka, náměstka hejtmanky, v souladu s usnesením č. RK 534/05/15  

ze dne 25.05.2015, podpisem předmětné smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

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

 

 
67. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti pro umístění distribuční soustavy k pozemku 

parc. č. st. 1468 v k.ú. Cheb mezi Karlovarským krajem zastoupeným příspěvkovou organizací 

Integrovanou střední školou Cheb a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné 

moci společností ELEKTRO EURON spol. s r.o.  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 521/12/17 
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- schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti pro umístění distribuční soustavy EP-12-0002473/VB/1 

podzemního vedení VN a NN k pozemku parc. č. st. 1468 v k.ú. Cheb mezi Karlovarským krajem, 

zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovanou střední školou Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 

350 11 Cheb, IČO 00077461 (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou  

na základě plné moci společností ELEKTRO EURON spol. s r.o., se sídlem Cheb, Zelená 1844/6,  

350 02 Cheb, IČO 49192876 (jako stranou oprávněnou), a to za jednorázovou úhradu ve výši 3.200 Kč  

bez DPH 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti pro umístění distribuční soustavy 

EP-12-0002473/VB/1 podzemního vedení VN a NN k pozemku parc. č. st. 1468 v k.ú. Cheb mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovanou střední školou Cheb,  

se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, IČO 00077461 (jako stranou povinnou) a společností  

ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou na základě plné moci společností ELEKTRO EURON spol. s r.o.,  

se sídlem Cheb, Zelená 1844/6, 350 02 Cheb, IČO 49192876 (jako stranou oprávněnou),  

a to za jednorázovou úhradu ve výši 3.200 Kč bez DPH 

 

- ukládá Integrované střední škole Cheb, příspěvkové organizaci, realizovat kroky k uzavření předmětné 

smlouvy 

 

- zmocňuje Integrovanou střední školu Cheb, příspěvkovou organizaci, k podpisu předmětné smlouvy 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

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

Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel příspěvkové organizace Integrované střední školy Cheb 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
68. Informace o výsledku realizace projektu „CZ.1.02/6.2.00/12.17406 Omezení výskytu invazních 

rostlin v Karlovarském kraji“, akceptační číslo 13142856, id. č. EDS/SMVS 115D122003329 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 522/12/17 
 

- bere na vědomí Informaci o výsledku realizace projektu „CZ.1.02/6.2.00/12.17406 Omezení výskytu 

invazních rostlin v Karlovarském kraji“, akceptační číslo 13142856, id. č. EDS/SMVS 115D122003329 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
69. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené Karlovarským 

krajem - Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 523/12/17 
 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b64_67.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b68.html
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- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona  

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny 

příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví zřízené Karlovarským krajem spočívající ve změně obsahu 

čl. III. Hlavní předmět činnosti organizace ve zřizovací listině příspěvkové organizace Krajský dětský 

domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu 

 

- pověřuje podpisem dodatku č. 16 ke zřizovací listině Krajský dětský domov pro děti do 3 let, 

příspěvková organizace, Mgr. Janu Vildumetzovou, hejtmanku Karlovarského kraje 

 

- pověřuje odbor zdravotnictví vydáním úplného znění zřizovací listiny Krajský dětský domov pro děti  

do 3 let, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
70. Dodatky č. 1 ke smlouvám o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a ostatních činností 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 524/12/17 
 

- bere na vědomí žádost společnosti NEMOS Sokolov s.r.o., o navýšení úhrady na lékařské pohotovostní 

služby v Nemocnici Sokolov dle návrhu 

 

- schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností ev. č. KK 1712/2017 mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.,  

dle návrhu 

 

- schvaluje dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších 

činností ev. č. KK 1248/2017 mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.,  

dle návrhu 

 

- souhlasí a pověřuje Ing. Jana Bureše, člena Rady Karlovarského kraje, podpisem  

- dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších činností 

mezi Karlovarským krajem a společností NEMOS SOKOLOV s.r.o. a  

- dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o spolupráci na zajištění pohotovostních služeb a dalších činností 

mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. 

 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
71. Projekt „Podpora vzdělávání a rozvoj spolupráce na SOŠ a SOU Nejdek“ Střední odborné školy 

a středního odborného učiliště Nejdek, příspěvková organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 525/12/17 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b69.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b70.html
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- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Podpora vzdělávání a rozvoj spolupráce  

na SOŠ a SOU Nejdek“ Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Nejdek, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora vzdělávání a rozvoj spolupráce  

na SOŠ a SOU Nejdek“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Podpora vzdělávání a rozvoj spolupráce  

na SOŠ a SOU Nejdek“ ve výši 492.101 Kč, kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

 
72. Projekt „Šablony“ Středního odborného učiliště Horní Slavkov, příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 526/12/17 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Šablony“ Střední odborné učiliště Horní Slavkov, 

příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Šablony“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Šablony“ ve výši 213.312 Kč, kdy financování projektu  

je řešeno ze 100 % z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
73. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 527/12/17 
 

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2018 změnu zřizovací listiny Dětského domova Mariánské Lázně, 

příspěvková organizace, spočívající ve změně názvu na Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, 

příspěvková organizace, a ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové 

organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 1 

 

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2018 zrušení školní jídelny, jejíž činnost vykonává Gymnázium 

Ostrov, příspěvková organizace, a příslušnou změnu zřizovací listiny, včetně vydání dodatku  

dle návrhu č. 2 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b71_72.html
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- schvaluje s účinností od 1. ledna 2018 změnu zřizovací listiny Střední lesnické školy Žlutice, 

příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,  

který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 3 

 

- schvaluje s účinností od 1. ledna 2018 změnu zřizovací listiny Obchodní akademie, vyšší odborné školy 

cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové 

organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu č. 4 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
74. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Hockey Club Karlovy Vary, z.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 528/12/17 
 

- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Hockey Clubu  

Karlovy Vary, z.s. (IČO 66984823), ve výši 1.000.000 Kč na "Podporu pravidelné sportovní činnosti dětí 

a mládeže ve věku 5 - 19 let v ledním hokeji" 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

ve výši 1.000.000 Kč s Hockey Clubem Karlovy Vary, z.s. (IČO 66984823), dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, 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: 22.02.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
75. Projekt Karlovarského kraje „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě“   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 529/12/17 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní 

pohromě“ Karlovarský kraj 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní 

pohromě“ v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Obnova obecního a krajského 

majetku po živelních pohromách v roce 2017 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b73.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b74.html
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- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní 

pohromě“ ve výši 5.500.000 Kč včetně DPH, kdy financování projektu je řešeno maximálně ze 40 %  

z prostředků dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Obnova obecního a krajského majetku  

po živelních pohromách v roce 2017 a minimálně z 60 % celkových výdajů projektu vlastním 

spolufinancováním Karlovarského kraje 

 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení předfinancování výdajů projektu 

"Rekonstrukce střechy Základní školy Ostrov po živelní pohromě" ve výši maximálně 5.500.000 Kč 

včetně DPH, tzn. 100 % celkových výdajů projektu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
76. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální dotace  

na rok 2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 530/12/17 
 

- schvaluje poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na činnost Úřadu 

Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 2018 ve výši 292.000 Kč a uzavření smlouvy  

o poskytnutí dotace 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky, podpisem smlouvy o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 
77. Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obcí Útvina a Velichov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 531/12/17 
 

- schvaluje  

- změnu využití dotace poskytnuté obci Útvina v rámci Programu obnovy venkova na realizaci akce  

„Vybudování parkovacích míst podél silnice III/1794“: 

- změnu názvu  

- změnu parametrů 

- změnu charakteru poskytnuté dotace a to z dotace investiční na dotaci neinvestiční v částce 49.000 Kč  

- snížení výše dotace ze 150.000 Kč na 49.000 Kč  

- změnu parametrů akce obce Velichov dotované v rámci Programu obnovy venkova „Oprava šaten  

a sociálního zařízení MŠ Velichov“ 

- uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. KK 01370/2017  

a KK 01928/2017 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b75.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b76.html
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- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje  

a informatiky, podpisem dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. KK 01370/2017 

a KK 01928/2017 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
78. Informace o výsledku a ukončení projektu „Zážitek v přírodě – Cyklostezka Ohře“ v rámci 

přeshraničního dotačního programu CÍL EÚS 2014 – 2020, Česká republika – Svobodný stát 

Bavorsko 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 532/12/17 
 

- schvaluje informaci o výsledku a ukončení projektu "Zážitek v přírodě - Cyklostezka Ohře" v rámci 

přeshraničního dotačního programu CÍL EÚS 2014 - 2020, Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 

 

- schvaluje vyřazení karet "Zážitek v přírodě - cyklostezka Ohře - STAVBA, ev. č. 244" a "Zážitek  

v přírodě - Cyklostezka Ohře - MARKETING, ev. č. 2001" z Regionálního akčního plánu Karlovarského 

kraje 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
79. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Lipová, obcí Jenišov a městem 

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

veřejné správy Karlovarského kraje" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 533/12/17 
 

- schvaluje  

a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Lipová, obcí Jenišov  

a městem Skalná "Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje" 

b) uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Lipová, obcí Jenišov a městem Skalná "Smlouva  

o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 

Karlovarského kraje" 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulda, vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b77.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b78.html
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80. Žádost daňového subjektu Základní škola Horní Slavkov, IČO 75005484, sídlem Školní 786, 

Horní Slavkov, PSČ 357 31, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení 

rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu, registrační číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0015 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 534/12/17 
 

- schvaluje daňovému subjektu Základní škola Horní Slavkov, IČO 75005484, sídlem Školní 786, 

 Horní Slavkov, PSČ 357 31, částečně prominout povinnost odvodu penále za prodlení s odvodem  

za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 30 % z částky 1.270 Kč, což činí 381 Kč. Ke splnění daňové 

povinnosti nadále zůstává penále ve výši 889 Kč. 

 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
81. Žádost daňového subjektu ARPIS a.s., IČO 41940270, sídlem Rooseveltova 37, Český Krumlov, 

PSČ 381 01, o prominutí vyměřeného odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně v rámci 

realizace grantového projektu, registrační číslo CZ.1.07/3.2.12/03.0016 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 535/12/17 
 

- schvaluje daňovému subjektu ARPIS a.s., IČO 41940270, sídlem Rooseveltova 37, Český Krumlov, 

PSČ 381 01: 

 

- neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 34.515 Kč, a to ani částečně 

 

 - částečně prominout povinnost odvodu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně,  

a to ve výši 30 % z částky 6.067 Kč, což činí po zaokrouhlení 1.821 Kč. Ke splnění daňové povinnosti 

nadále zůstává penále ve výši 4.246 Kč. 

 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
82. Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 536/12/17 
 

- bere na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2017 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b80.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b81.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b82.html
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83. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období  

od 1. ledna 2017 do 31. října 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 537/12/17 
 

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských 

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2017 do 31. října 2017 

 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
84. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje „Senior Expres“ – návrh  

na rozdělení finančních prostředků 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 538/12/17 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Senior 

Expres" v celkové výši 1.000.000 Kč dle návrhu 

 

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

v rámci dotačního programu "Senior Expres" dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Josefa Janů, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje, 

projektového řízení a informatiky, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci dotačního programu "Senior Expres" 

 

- ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje zveřejnit přehled 

schválených dotací na internetových stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
85. Změna zřizovací listiny Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje 

p.o., předmět činnosti příspěvkové organizace od 01.01.2018 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 539/12/17 
 

- souhlasí a schvaluje s účinností od 01.01.2018 změnu zřizovací listiny Agentury projektového  

a dotačního managementu Karlovarského kraje p.o., týkající se změny předmětu činností, včetně vydání 

dodatku dle návrhu 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b83.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b84.html
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Zodpovídá: Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 
 

 

86. Navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 540/12/17 
 

- schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s.,  

IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, PSČ 360 01, o částku 30.000.000  Kč 

 

- schvaluje peněžitý vklad ve výši 30.000.000 Kč Karlovarského kraje do obchodní společnosti 

Karlovarská krajská nemocnice a.s., IČO 26365804, se sídlem Bezručova 1190/19, Karlovy Vary,  

PSČ 360 01 

 

- ukládá Ing. Janu Burešovi, členu Rady Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví, zajistit všechny 

potřebné kroky k naplnění usnesení zastupitelstva kraje po schválení zvýšení základního kapitálu  

v zastupitelstvu kraje valnou hromadou akciové společnosti 

 

- ukládá prostřednictvím valné hromady představenstvu Karlovarské krajské nemocnice a.s., použít 

peněžitý vklad Karlovarského kraje určený na zvýšení základního kapitálu Karlovarské krajské nemocnice 

a.s., výhradně na dorovnání výpadku předpokládaných tržeb/příjmů 

 

- schvaluje  

Rozpočtovou změnu č. 465/2017  

- přesun rozpočtových prostředků ve výši ± 30.000.000 Kč z Odboru finančního Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, a to z rezervy na úhradu sankcí EU, do Odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

Karlovarského kraje na navýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 

 

- pověřuje člena rady Karlovarského kraje, Ing. Jana Bureše, k zajištění nezávislého posouzení možnosti 

řešení finanční situace Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Jan Bureš, člen rady 

Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
87. Informace o činnosti pracovní skupiny k úpravě oborové struktury středních odborných škol 

zřizovaných Karlovarským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 541/12/17 
 

- bere na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny k úpravě oborové struktury středních odborných 

škol zřizovaných Karlovarským krajem dle důvodové zprávy 

 

- bere na vědomí informaci o došlých podáních týkajících se usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje 

k úpravě oborové struktury středních odborných škol zřizovaných Karlovarským krajem dle důvodové 

zprávy 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b85.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b86.html
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- pověřuje Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje  

k pravidelnému projednávání dalších kroků Karlovarského kraje v úpravě oborové struktury jím 

zřizovaných středních škol 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit do 30. dubna 2018 komplexní koncepci 

středního školství v Karlovarském kraji, projednanou v následujících výborech a komisích: 

 

 Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 Výbor pro regionální rozvoj 

 Komise pro rozvoj venkova 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z usnesení 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/11/17 ze dne 1. listopadu 2017, a to za následujících 

podmínek: 

 

 všichni současní žáci dokončí vzdělávání ve stávajících místech výkonu činnosti dotčených 

středních škol 

 ve městě Nejdek bude v budoucích letech zachován obor vzdělání s výučním listem (např. 

Nástrojař), přičemž konkrétní návrh oboru předloží ředitel Střední průmyslové školy Ostrov, 

příspěvková organizace, na únorové jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 ve městě Loket bude v budoucích letech zachován obor vzdělání s maturitní zkouškou  

(např. Technická zařízení budov), přičemž návrh konkrétního oboru, popřípadě dalších 

atraktivních oborů, které mají potenciál přivést do kraje i žáky z jiných krajů, předloží ředitel 

Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace, na únorové 

jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit, aby od školního roku 2018/2019 již ve středních 

školách zřizovaných Karlovarským krajem nebyla nabízena žádná lycea (zdravotnické, pedagogické, 

technické) 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy připravit návrh zákonodárné iniciativy 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 

 

Termín kontroly: 21.06.2018 
 

Zodpovídá: Ing. Jaroslav Bradáč, člen rady 

Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
88. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - HC Energie Karlovy Vary s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 542/12/17 
 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b87.html
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- schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje HC Energie Karlovy  

Vary s.r.o. (IČO 02466996), ve výši 5.000.000 Kč na "Provoz a činnost sportovní aktivity mládeže - lední 

hokej" 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

ve výši 5.000.000 Kč s HC Energie Karlovy Vary s.r.o. (IČO 02466996), dle návrhu 

 

- pověřuje Ing. Jaroslava Bradáče, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast školství, mládeže  

a tělovýchovy, 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: 22.02.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
89. Bilaterální dohoda mezi Úřadem zemské rady okresu Vogtland a Karlovarským krajem 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 543/12/17 
 

- schvaluje uzavření Bilaterální dohody mezi Úřadem zemské rady okresu Vogtland a Karlovarským 

krajem o zvýšení atraktivity regionů v oblasti ekonomiky a turismu zlepšením přeshraniční železniční 

infrastruktury dle návrhu, s připomínkou uvedenou v zápise 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 
90. Žádost o udělení výjimky z pravidel Programu na podporu obnovy stávajících a vznik nových 

dopravních hřišť z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2017 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 544/12/17 
 

- schvaluje udělení výjimky z pravidel Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje 

na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť na základě žádosti uvedené v návrhu  

č. 1 tak, aby o poskytnutí dotace mohla požádat i Asociace Záchranný kruh, z.s. 

 

- pověřuje Radu Karlovarského kraje uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu 

obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť dle vzoru v návrhu č. 2 se subjektem  

Asociace Záchranný kruh, z.s. 

 

Termín kontroly: 19.04.2018 
 

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

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b88.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b89.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b90.html
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91. „Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ - podání žádosti o dotaci do programu "Podpora 

rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví  

a náboženských společností" Ministerstva kultury České republiky 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 545/12/17 
 

- schvaluje závazné rozhodnutí o vyčlenění prostředků k zabezpečení financování výdajů projektu 

„Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ ve výši max. 200.000.000 Kč podíl Karlovarského kraje, 

250.000.000 Kč financovaných z Ministerstva kultury České republiky a 100.000.000 Kč financovaných  

z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci pro projekt „Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ podávaného 

do programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, 

církví a náboženských společností, podprogram Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních 

zařízení, církví a náboženských společností 

 

- pověřuje hejtmanku Karlovarského kraje podpisem žádosti o dotaci pro projekt „Revitalizace 

Císařských lázní Karlovy Vary“ podávaného do programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, podprogram Podpora 

reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

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

a cestovního ruchu 

Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
92. Změna jednacího řádu zastupitelstva kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 546/12/17 
 

- schvaluje dodatek č. 2 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 "Jednací řád zastupitelstva kraje"  

dle návrhu 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
93. Podpora zákonodárné iniciativě Pardubického kraje - systémová podjatost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 547/12/17 
 

- schvaluje podporu zákonodárné iniciativě Pardubického kraje ve věci řešení systémové podjatosti 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b91.html
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- ukládá hejtmance Mgr. Janě Vildumetzové informovat Pardubický kraj o podpoře zákonodárné 

iniciativy Zastupitelstvem Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 22.02.2018 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního  

a právního a krajského živnostenského úřadu 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

 

 
94. Aktuální informace o součinnosti s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 548/12/17 
 

- bere na vědomí aktuální informace o součinnosti s Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad 

ve věcech specifikovaných v důvodových zprávách tohoto materiálu: 

 

- týkající se problematiky spolufinancování projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního 

programu v období 2007-2013 včetně projektů dosud nevypořádaných s Regionální radou regionu 

soudržnosti Severozápad 

 

- týkající se souhrnu informací k dosud nevypořádaným žádostem o vratku vratitelných přeplatků  

u projektu realizovaného Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov, příspěvkovou 

organizací 

 

- týkající se souhrnu informací k dosud nevypořádaným žádostem o vratky vratitelných přeplatků  

u projektů realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací 

 

- ukládá řediteli Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, p.o. a řediteli Krajské správy 

a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., ihned po obdržení písemného vyhotovení rozhodnutí  

od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podat odvolání k Ministerstvu financí ČR  

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

                                                                                                                                                   Hlasování 

http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b93.html
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Documents/hlasovani2017/zast08/hl_08_12_b94.html

