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

osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění  

(označeno „xxxxxxxxx“). 

K a r l o v a r s k ý    k r a j 
se sídlem v Karlových Varech 

Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 

 
 

 

USNESENÍ 
 

z 12. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 01.11.2021 v době od 9:03 do 20:44 hod. 

v Kulturním a společenském středisku Chodov, s.r.o.,  

náměstí ČSM 1022, 357 35 Chodov 

 

 
 

Přítomno: ………………………….  41 členů zastupitelstva 

Omluveni: ………………………….  Gabriela Dostálová, Oľga Haláková,  

                                                                                          JUDr. Miloslav Chadim, Václav Skuhravý                                                                                    

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

úřadu, vedoucí jednotlivých odborů krajského 

úřadu 

Zapisovatelka:         ………………………….  Lenka Burešová 

  

 

          usnesení č.  

 

 
 Schválení účasti zastupitele Ing. arch. Vojtěcha Frantu na zasedání formou 

videokonference 

ZK 345/11/21 

A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Informace o očkování a aktuální epidemická situace ZK 346/11/21 

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 01.11.2021 ZK 347/11/21 

3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje ZK 348/11/21 

4. Zpráva Finančního výboru ZK 349/11/21 

5. Zpráva Kontrolního výboru ZK 350/11/21 

6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZK 351/11/21 

7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 352/11/21 

8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 353/11/21 

9. Zpráva Výboru majetkového ZK 354/11/21 

10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví ZK 355/11/21 

11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021 ZK 356/11/21 

12. Schválení ručitelského závazku k úvěru a uzavření smlouvy o úvěru příspěvkové 

organizace Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ", p. o., na financování 

rekonstrukce a vybavení Domova se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku 

 

ZK 357/11/21 
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13. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro rok 2022, II. část (priorita 2) 

ZK 358/11/21 

14. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními 

technologiemi v souvislosti s eReceptem 2020 - žádost o výjimku z pravidel 

ZK 359/11/21 

15. Zajištění financování projektů Zdravotnické záchranné služby  

KK v programovacím období let 2021-2027 na  realizaci dotačních projektů 

Evropské unie 

ZK 360/11/21 

16. Dodatek č. 4 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 „Jednací řád 

zastupitelstva kraje“ 

navržené 

usnesení 

nebylo přijato 

17. Uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o společném zadávání na komplexní 

administraci nabídkového řízení pro zajištění veřejných služeb v přepravě 

cestujících veřejnou drážní osobní dopravou na lince P1 ZÁPAD společně  

s Plzeňským krajem a advokátní kanceláří MT Legal s.r.o. 

ZK 361/11/21 

18. Informace o výsledku realizace projektů: 

„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“ 

„II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ 

ZK 362/11/21 

19. Zástupci Karlovarského kraje ve spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ 

AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. 

ZK 363/11/21 

20. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Luby do vlastnictví 

Karlovarského kraje – část pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Luby I 

ZK 364/11/21 

21. Prodej částí pozemku p.p.č. 438/1 v k.ú. Brtná u Dolního Žandova z majetku 

Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby a úplatné nabytí částí pozemků 

p.p.č. 432/18 a p.p.č. 2 v k.ú. Brtná u Dolního Žandova z majetku fyzické osoby do 

majetku Karlovarského kraje 

ZK 365/11/21 

22. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 32/2 v k.ú. Radošov u Kyselky 

ZK 366/11/21 

23. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví 

Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 673 a p.p.č. 430 v k.ú. Dolní 

Pelhřimov 

ZK 367/11/21 

24. Darování sanitního vozidla VW Transporter RZ 1K4 2101 a 13 ks vozidlových 

radiostanic ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřených k hospodaření 

Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizace, do 

vlastnictví cizím subjektům 

ZK 368/11/21 

25. Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 mezi Českou republikou a 

Svobodným státem Sasko - navýšení finančního krytí projektu 

ZK 369/11/21 

26. Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 – 2027 včetně hodnocení 

vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) 

ZK 370/11/21 

27. Informace o výsledku realizace projektu „Energetická úspora Domova pro seniory 

“Spáleniště“ v Chebu“, registrační číslo projektu 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199  

ZK 371/11/21 

28. Informace o výsledku realizace projektu „Zodolnění výjezdové základny 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, registrační číslo 

projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296 

ZK 372/11/21 

29. Aktuální informace o akci „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ staženo 

30. Aktualizované informace o strategických projektech Karlovarského kraje a jeho 

vědecko výzkumné instituce schválených Regionální stálou konferencí 

Karlovarského a doporučených k zařazení do Plánu spravedlivé územní 

transformace (OP ST) 

ZK 373/11/21 

31. Informace o stavu a průběhu řešení podpory investičního záměru vybudování 

„Pietního parku odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti“ 

ZK 374/11/21 

32. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – obec Staré Sedlo  

–  Lávka přes řeku Ohři ve Starém Sedle   

ZK 375/11/21 

33. Programová dotace v oblasti sportu – změna účelu dotace ZK 376/11/21 

34. Projekt „Češi a Slováci – partneři  v UNESCU“ Prvního českého gymnázia v 

Karlových Varech, příspěvková organizace  

ZK 377/11/21 
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35. Změna zřizovací listiny Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, 

příspěvková organizace 

ZK 378/11/21 

36. Aktuální informace k budoucímu využití historické budovy Císařských lázní 

Karlovy Vary 

staženo 

37. Program obnovy venkova 2021 – žádost o prodloužení termínu realizace akce obce 

Pernink 

ZK 379/11/21 

38. Dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory 

„SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace  

ZK 380/11/21 

39. Změna č. 75 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci 

změny návrhu zásobení obyvatel pitnou vodou v místní části města Březová - 

Kamenice 

ZK 381/11/21 

40. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence 

proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2021 

ZK 382/11/21 

41. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a 

ochranu lesa proti zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje 

ZK 383/11/21 

42. Akční plán 2021 - 2024 Územní energetické koncepce Karlovarského kraje, 

Aktualizace 2017 – 2042 

ZK 384/11/21 

43. Problematika využití ložiska kaolinu Jenišov – výsypka v dobývacím prostoru 

Jenišov 

ZK 385/11/21 

44. Změny ve vedení kraje ZK 386/11/21 

45. Informace k činnosti zástupce regionu Sokolovsko při realizaci spravedlivé územní 

transformace Karlovarského kraje 

ZK 387/11/21 

46. Informace k Deklaraci Platformy sklářů a keramiků pro podporu transformace 

Karlovarského kraje 

ZK 388/11/21 

47. Projekty „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, 

registrační čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 - schválení navýšení finančního krytí 

 

navržené 

usnesení 

nebylo přijato 

48. Různé 
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Schválení účasti zastupitele Ing. arch. Vojtěcha Frantu na zasedání formou videokonference 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. 345/10/21 
 

- schvaluje účast zastupitele Ing. arch. Vojtěcha Franty na 12. zasedání Zastupitelstva Karlovarského 

kraje konaného dne 01.11.2021 formou videokonference, způsob diskuze a hlasování dle předloženého 

návrhu 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 

A. Volba návrhové komise 

 

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

 

- Bc. Pavla Čekana 

- Ing. Erika Klimeše 

- Bc. Jana Picku 

 

 

B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

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

 

- Mgr. Jiřího Klsáka 

- p. Martina Hurajčíka 

 

 

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. 45) Informace k činnosti zástupce regionu Sokolovsko při realizaci spravedlivé územní 

transformace Karlovarského kraje 

 

bod č. 46) Informace k Deklaraci Platformy sklářů a keramiků pro podporu transformace 

Karlovarského kraje 

 

bod č. 47) Předmět jednání: Projekty „Nákup nízkoemisních  

autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje", registrační  

čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 - schválení 

navýšení finančního krytí 

 

bod č. 48) Různé 

 

Staženo z  programu: 

 

bod č. 29) Aktuální informace o akci „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

 

bod č. 36) Aktuální informace k budoucímu využití historické budovy Císařských lázní Karlovy 

Vary 
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1. Informace o očkování a aktuální epidemická situace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 346/11/21 
 

- bere na vědomí informaci o očkování a aktuální epidemické situaci 

 

Zodpovídá: Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 

 
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 01.11.2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 347/11/21 
 

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

k datu 01.11.2021 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
3. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 348/11/21 
 

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady Karlovarského kraje 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
4. Zpráva Finančního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 349/11/21 
 

- bere na vědomí Usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 20.10.2021 

 

Zodpovídá: Ing. Martin Kalina, předseda Finančního výboru 

 

 
5. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 350/11/21 
 

- bere na vědomí Usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 27.10.2021 

 

Zodpovídá: Martin Hurajčík, předseda Kontrolního výboru 
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6. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 351/11/21 
 

- bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 49/09/21 – 

54/09/21 

 

Zodpovídá: Mgr. Antonín Jalovec, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 

 
7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 352/11/21 
 

- bere na vědomí zprávu Výboru pro národnostní menšiny ze dne 04.10.2021 

 

Zodpovídá: Markéta Monsportová, předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny 

 

 
8. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 353/11/21 
 

- bere na vědomí usnesení z 9. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

Zodpovídá: Bc. Pavel Čekan, předseda Výboru pro regionální rozvoj 

 

 
9. Zpráva Výboru majetkového 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 354/11/21 
 

- bere na vědomí usnesení z 5. jednání Výboru majetkového dne 04.10.2021 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

 

 
10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 355/11/21 
 

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

ze dne 18.10.2021 

 

Zodpovídá: Mgr. Petr Kubis, předseda Výboru pro zdravotnictví 
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11. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 356/11/21 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. 1 - 330/2021 

 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

 

 
12. Schválení ručitelského závazku k úvěru a uzavření smlouvy o úvěru příspěvkové organizace 

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ", p. o., na financování rekonstrukce a vybavení Domova 

se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 357/11/21 
 

- schvaluje prohlášení ručitele (ručitelského závazku) Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, 

360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168, ke smlouvě o úvěru reg. č. 624/21-120, uzavřené mezi 

příspěvkovou organizací Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, a  

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, 

IČO 64948242, na financování rekonstrukce a vybavení Domova se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku 

v maximální výši 320 mil. Kč dle přílohy č. 2 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje podpisem ručitelského prohlášení 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního 

JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v 

Nejdku, příspěvková organizace 

 

 
13. Schválení a vyhlášení dotačních programů financovaných z rozpočtu Karlovarského kraje pro 

rok 2022, II. část (priorita 2) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 358/11/21 
 

- ruší  

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

ruchu v Karlovarském kraji (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 369/12/18) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 371/09/17) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny (schválen 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 486/12/17) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (schválen Zastupitelstvem 

Karlovarského kraje usnesením č. ZK 53/03/21) 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství (schválen 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 371/09/17) 
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 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji (schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením  

č. ZK 371/09/17) 

 

- schvaluje  

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

ruchu v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji 

dle předloženého návrhu. 

 

- vyhlašuje  

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

ruchu v Karlovarském kraji 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání 

neperiodických publikací 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního 

prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství 

 Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů 

rostlin v Karlovarském kraji 

 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 

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

cestovního ruchu 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
14. Program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v 

souvislosti s eReceptem 2020 - žádost o výjimku z pravidel 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 359/11/21 
 

- schvaluje udělení výjimky z pravidel dotačního programu Program na podporu vybavení ordinací 

praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem 2020 spočívající v prodloužení 

období uznatelnosti nákladů do 1. kvartálu roku 2021 

 

Termín kontroly: duben 2022 
 

Zodpovídá: Ing. Tomáš Brtek, vedoucí odboru investic 
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15. Zajištění financování projektů Zdravotnické záchranné služby KK v programovacím období let 

2021-2027 na  realizaci dotačních projektů Evropské unie  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 360/11/21 
 

- schvaluje záměr Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, zajistit 

financování v období let 2021-2027 na předfinancování finančního krytí realizace dotačních projektů 

Evropské unie formou uzavření úvěrové smlouvy 

 

- schvaluje prohlášení ručitele Karlovarského kraje, k zajištění veškerých budoucích pohledávek s 

příslušenstvím vyplývajících ze smlouvy o úvěru na Zajištění financování v období let 2021-2027 na 

předfinancování finančního krytí realizace dotačních projektů Evropské unie a pověřuje hejtmana 

Karlovarského kraje jeho podpisem 

 

Termín kontroly: červen 2022 
 

Zodpovídá: MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
16. Dodatek č. 4 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 "Jednací řád zastupitelstva kraje" 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

navržené usnesení nebylo přijato 

 
- schvaluje dodatek č. 4 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 01/2010 "Jednací řád zastupitelstva kraje" 

dle návrhu 

 

Zodpovídá: Mgr. Marcela Saxová, vedoucí odboru vnitřních záležitostí 

 

 
17. Uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o společném zadávání na komplexní administraci 

nabídkového řízení pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní 

dopravou na lince P1 ZÁPAD společně s Plzeňským krajem a advokátní kanceláří MT Legal s.r.o. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 361/11/21 
 

- schvaluje uzavření smlouvy o společném zadávání s Plzeňským krajem dle návrhu 

 

- pověřuje náměstka hejtmana, Ing. Jana Bureše, DBA, podpisem předmětné smlouvy o společném 

zadávaní s Plzeňským krajem 

 

- pověřuje Radu Karlovarského kraje ke schvalování dodatků k této smlouvě 

 

Termín kontroly: leden 2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
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18. Informace o výsledku realizace projektů: 

„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“ 

„II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 362/11/21 
 

- schvaluje v předloženém znění Informaci o výsledku realizace projektů: 

„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“ 

„II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov“ 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 

 

 
19. Zástupci Karlovarského kraje ve spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 

KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 363/11/21 
 

- schvaluje delegovat na Valnou hromadu spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 

KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., od 2. 11. 2021 zástupce Karlovarského kraje paní Markétu 

Monsportovou, nar. xxx, bytem xxx 

 

- pověřuje k hlasování na Valné hromadě spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 

KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., za Karlovarský kraj paní Markétu Monsportovou, nar. xxx, bytem xxx 

 

- navrhuje, aby Valná hromada spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 

KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., jmenovala členem Správní rady spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ 

AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., Ing. arch. Vojtěcha Frantu, náměstka hejtmana, 

nar. xxx, bytem xxx 

 

- navrhuje, aby Valná hromada spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 

KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., jmenovala Ing. Stanislavu Žákovou, zaměstnankyni Karlovarského kraje, 

nar. xxx, bytem xxx, členkou Kontrolní komise spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 

KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., za Karlovarský kraj 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

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

cestovního ruchu 

 

 
20. Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Luby do vlastnictví Karlovarského kraje – 

část pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Luby I 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 364/11/21 
 

- schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 433/1 o výměře 1.200 m2, která byla oddělena 

geometrickým plánem č. 1144-139/2021 z původního pozemku p.č. 433/1 o celkové původní výměře 

1.708 m2, v k.ú. Luby I, obec Luby, formou darovací smlouvy mezi městem Luby, se sídlem  

nám. 5. května 164, 351 37 Luby, IČO 00254053 (jako dárce na straně jedné), a Karlovarským krajem, 
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zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako 

obdarovaný na straně druhé), a tím převést předmětnou nemovitou věc z vlastnictví města Luby do 

vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- ukládá Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k 

uzavření darovací smlouvy, dle návrhu 

 

- zmocňuje Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

darovací smlouvy, dle návrhu 

 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
21. Prodej částí pozemku p.p.č. 438/1 v k.ú. Brtná u Dolního Žandova z majetku Karlovarského 

kraje do majetku fyzické osoby a úplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 432/18 a p.p.č. 2 v k.ú. Brtná u 

Dolního Žandova z majetku fyzické osoby do majetku Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 365/11/21 
 

- schvaluje prodej částí pozemku p.p.č. 438/1, které byly odděleny geometrickým plánem č. 187-3/2021 z 

původního pozemku p.p.č. 438/1 a označeny novými parcelními čísly jako pozemky p.p.č. 438/4 o výměře 

92 m2 a p.p.č. 438/5 o výměře 185 m2, v k.ú. Brtná u Dolního Žandova a obci Dolní Žandov konkrétnímu 

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

údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako prodávající na straně jedné), a xxx, 

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

stanovena znaleckým posudkem č. 521-31/2021 ze dne 28.06.2021 ve výši 27.700 Kč, a tím převádí 

předmětné nemovité věci z vlastnictví Karlovarského kraje do vlastnictví xxx, dle návrhu 

 

- schvaluje úplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 432/18 a p.p.č. 2, které byly odděleny geometrickým 

plánem č. 187-3/2021 z původních pozemků p.p.č. 432/18 a p.p.č. 2 a označeny novými parcelními čísly 

jako pozemky p.p.č. 432/25 o výměře 29 m2 a p.p.č. 2/2 o výměře 14 m2, v k.ú. Brtná u dolního Žandova 

a obci Dolní Žandov formou kupní smlouvy mezi xxx, trvale bytem  

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

a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za 

dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena dohodou ve výši 4.300 Kč, a tím převádí předmětné 

nemovité věci z vlastnictví xxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k 

uzavření předmětných kupních smluv 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných kupních smluv 

 

Termín kontroly: červen 2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 
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22. Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje – 

pozemek p.p.č. 32/2 v k.ú. Radošov u Kyselky 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 366/11/21 
 

- schvaluje úplatné nabytí pozemku p.p.č. 32/2 o výměře 56 m2 v k.ú. Radošov u Kyselky a obci Kyselka, 

a to formou kupní smlouvy mezi xxx, trvale bytem xxx, PSČ xxx, a xxx, trvale bytem xxx, PSČ xxx (jako 

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

Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně druhé), za dohodnutou kupní cenu, 

která byla stanovena znaleckým posudkem č. 496-8/2021 ze dne 05.04.2021 ve výši 8.400 Kč, a tím 

převádí předmětnou nemovitou věc z podílového spoluvlastnictví xxx a xxx do vlastnictví Karlovarského 

kraje, dle návrhu 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k 

uzavření předmětné kupní smlouvy 

 

- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětné kupní smlouvy 

 

Termín kontroly: duben 2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 

 

 
23. Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje – 

části pozemků p.p.č. 673 a p.p.č. 430 v k.ú. Dolní Pelhřimov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 367/11/21 
 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 673, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 246-3/2020 z původního pozemku p.p.č. 673 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 

673/2 o výměře 14 m2, v k.ú. Dolní Pelhřimov a obci Cheb, a to formou kupní smlouvy mezi xxx, trvale 

bytem xxx, PSČ xxx, a xxx, trvale bytem xxx, PSČ xxx (jako prodávající na straně jedné), a 

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

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

posudkem č. 518-30/2021 ze dne 21.06.2021 ve výši 1.680 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc z 

podílového spoluvlastnictví xxx a xxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

- schvaluje úplatné nabytí části pozemku p.p.č. 430, která byla oddělena geometrickým plánem  

č. 246-3/2020 z původního pozemku p.p.č. 430 a označena novým parcelním číslem jako pozemek p.p.č. 

430/4 o výměře 73 m2, v k.ú. Dolní Pelhřimov a obci Cheb, a to formou kupní smlouvy mezi xxx a xxx, 

oba trvale bytem xxx, PSČ xxx (jako prodávající na straně jedné), a Karlovarským krajem, zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (jako kupující na straně 

druhé), za dohodnutou kupní cenu, která byla stanovena znaleckým posudkem č. 518-30/2021 ze dne 

21.06.2021 ve výši 11.910 Kč, a tím převádí předmětnou nemovitou věc ze společného jmění manželů 

xxx a xxx do vlastnictví Karlovarského kraje, dle návrhu 

 

 

- ukládá Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, realizovat kroky k 

uzavření předmětných kupních smluv 
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- zmocňuje Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, k podpisu 

předmětných kupních smluv 

 

Termín kontroly: červen 2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

Ing. Jiří Šlachta, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace 

 

 
24. Darování sanitního vozidla VW Transporter RZ 1K4 2101 a 13 ks vozidlových radiostanic ve 

vlastnictví Karlovarského kraje, svěřených k hospodaření Zdravotnické záchranné službě 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví cizím subjektům 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 368/11/21 
 

- schvaluje darování sanitního vozidla VW Transporter, RZ 1K4 2101, rok výroby 2003, pořizovací cena 

2.260.221,00 Kč, spolku Když pes pomáhá žít, z.s., IČO 07237651, se sídlem Okružní 63, 357 09 

Habartov, a darování 13 ks vozidlových radiostanic, rok výroby (2005 a 2008), celková pořizovací 

hodnota 950.995,62 Kč, ve vlastnictví Karlovarského kraje, svěřeného k hospodaření Zdravotnické 

záchranné službě Karlovarského kraje, příspěvková organizace, 6 ks statutárnímu městu Karlovy Vary, 

IČO 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 361 20, a 7 ks Letišti Karlovy Vary 

s.r.o., se sídlem K letišti 132, Olšová Vrata, 360 01 Karlovy Vary, formou darovacích smluv mezi 

Karlovarským krajem, zastoupeným Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvková 

organizace (jako dárcem na straně jedné) a uvedenými subjekty (jako obdarovanými na straně druhé), a 

tím převést vlastnická práva předmětného movitého majetku, dle návrhu 

 

- ukládá řediteli Zdravotnické záchranné služby, příspěvková organizace, MUDr. Jiřímu Smetanovi,  

uzavřít předmětné darovací smlouvy a pověřuje jej podpisem těchto smluv 

 

Termín kontroly: únor 2022 
 

Zodpovídá: Bc. Olga Vokáčová, vedoucí odboru správa majetku 

MUDr. Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

 

 
25. Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem 

Sasko - navýšení finančního krytí projektu 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 369/11/21 
 

- schvaluje 

a) navýšení závazného finančního příslibu financování projektu „Technická pomoc pro program EÚS 

2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“ , který byl schválen ZKK dne 

22.10.2015 usnesením č. ZK 396/10/15, a to o částku  max. 550.000 Kč, tzn. 100 % předpokládaných 

celkových uznatelných nákladů navýšení projektu. Celkové výdaje projektu budou max. 4.550.000 Kč. 

b) navýšení vlastního spolufinancování projektu „Technická pomoc pro program EÚS 2014-2020 mezi 

Českou republikou a Svobodným státem Sasko“ o částku max. 165.000 Kč, tzn. 30 % celkových 

uznatelných nákladů navýšení projektu 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 



Usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 01.11.2021 č. j. KK/1924/VZ/21   

01.11.2021  Strana 14 (celkem 21) 

26. Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 – 2027 včetně hodnocení vlivu koncepce 

na životní prostředí (SEA) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 370/11/21 
 

- schvaluje koncepci "Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 – 2027" s respektováním 

podmínek a požadavků vzniklých v procesu SEA dle Prohlášení uvedeného v příloze č. 7 tohoto materiálu 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
27. Informace o výsledku realizace projektu „Energetická úspora Domova pro seniory “Spáleniště“ 

v Chebu“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011199  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 371/11/21 
 

- schvaluje Informaci o výsledku realizace projektu "Energetická úspora Domova pro seniory 

“Spáleniště“ v Chebu" 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
28. Informace o výsledku realizace projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“, registrační číslo projektu 

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002296 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 372/11/21 
 

- schvaluje informaci o výsledku realizace projektu „Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově“ 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
29. Aktuální informace o akci „KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 

 
30. Aktualizované informace o strategických projektech Karlovarského kraje a jeho vědecko 

výzkumné instituce schválených Regionální stálou konferencí Karlovarského a doporučených k 

zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace (OP ST) 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 373/11/21 
 

- bere na vědomí informace předložené v tomto materiálu včetně jednotlivých příloh 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 



Usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 01.11.2021 č. j. KK/1924/VZ/21   

01.11.2021  Strana 15 (celkem 21) 

31. Informace o stavu a průběhu řešení podpory investičního záměru vybudování „Pietního parku 

odpočinku s krematoriem v Doupovském Hradišti“ 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 374/11/21 
 

- bere na vědomí návrh podpory investičního záměru na vybudování „Pietního parku odpočinku a 

krematoria v Doupovském Hradišti“  formou individuální dotace dle důvodové zprávy 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
32. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – obec Staré Sedlo  –  Lávka 

přes řeku Ohři ve Starém Sedle   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 375/11/21 
 

- schvaluje poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Staré Sedlo, 

IČO 00259608, na vybudování lávky přes řeku Ohři ve Starém Sedle ve výši 1.500.000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle návrhu 

 

- schvaluje pověřit pana Patrika Pizingera, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního 

rozvoje a projektového řízení, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru regionálního rozvoje zveřejnit schválenou individuální investiční dotaci na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
33. Programová dotace v oblasti sportu – změna účelu dotace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 376/11/21 
 

- schvaluje změnu účelu dotace schválené v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu z "MS v plnokontaktním karate na Ukrajině" na "MS 

v plnokontaktním karate v Rakousku" a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, ev. č. KK02207/2021, mezi Karlovarským krajem a SAMURAI 

FIGHT CLUB z.s. (IČO 22689389), dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: 31.01.2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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34. Projekt „Češi a Slováci – partneři  v UNESCU“ Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 

příspěvková organizace  

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 377/11/21 
 

- schvaluje jako žadatele o dotaci na projekt „Češi a Slováci – partneři  v UNESCU“ První české 

gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Češi a Slováci – partneři  v UNESCU“ 

 

- schvaluje předpokládané výdaje projektu „Češi a Slováci – partneři  v UNESCU“ ve výši 1.521.000 Kč, 

kdy financování projektu je řešeno ze 100 % z prostředků programu Erasmus+ 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování realizace projektu ve výši  

456.300 Kč (30 % z celkových výdajů projektu) za podmínky, že projektová žádost bude schválena 

 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje s Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech, příspěvková organizace  

(IČO 70845417), na předfinancování projektu „Češi a Slováci – partneři  v UNESCU“ ve výši  

456.300 Kč, dle návrhu 

 

- pověřuje Mgr. Jindřicha Čermáka, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství a 

mládeže, tělovýchovy a sportu, podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy realizovat veškeré úkoly vyplývající z tohoto usnesení 

 

Termín kontroly: září 2022 
 

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

 

 
35. Změna zřizovací listiny Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra, příspěvková 

organizace 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 378/11/21 
 

- schvaluje s účinností od 1. prosince 2021 změnu zřizovací listiny Gymnázia Sokolov a Krajského 

vzdělávacího centra, příspěvková organizace, spočívající ve změně vymezení majetku ve vlastnictví 

zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, včetně vydání dodatku dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy předložit dodatek ke zřizovací listině k podpisu 

hejtmanovi kraje a předat příspěvkové organizaci 

 

Termín kontroly: únor 2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Havlová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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36. Aktuální informace k budoucímu využití historické budovy Císařských lázní Karlovy Vary 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 

 
37. Program obnovy venkova 2021 – žádost o prodloužení termínu realizace akce obce Pernink 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 379/11/21 
 

- schvaluje prodloužení termínu realizace a vyúčtování akce obce Pernink a uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě ev. č. KK 02471/2021 - obec Pernink, dle důvodové zprávy 

 

- pověřuje člena Rady Karlovarského kraje Ing. Víta Hromádko podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě  

ev. č. KK 02471/2021 - obec Pernink 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

Zodpovídá: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

 

 
38. Dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v 

Chebu, příspěvková organizace   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 380/11/21 
 

- schvaluje dodatek č. 14 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková 

organizace, dle návrhu 

 

- vydává dodatek č. 14 ke zřizovací listině Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková 

organizace, dle návrhu 

 

- pověřuje hejtmana Karlovarského kraje, podpisem dodatku č. 14 ke zřizovací listině Domova pro 

seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace 

 

Termín kontroly: únor 2022 
 

Zodpovídá: Mgr. Simona Hechtová, ředitelka Domova pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, 

příspěvková organizace 

Bc. Petra Maněnová, vedoucí odboru sociálních věcí 

 

 
39. Změna č. 75 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci změny návrhu 

zásobení obyvatel pitnou vodou v místní části města Březová - Kamenice 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 381/11/21 
 

- schvaluje změnu č. 75 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje ve věci navrhovaného 

způsobu zásobení obyvatel pitnou vodou v místní části města Březová - Kamenice 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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40. Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu na podporu prevence proti 

suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2021 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 382/11/21 
 

- schvaluje poskytnutí dotací v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na 

podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2021 ve výši  

3 727 292,58 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, 

zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2021 dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast životního 

prostředí, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

Programu na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň na rok 2021 dle přílohy 

č. 1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
41. Poskytnutí dotací na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti 

zvěři oplocenkami z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 383/11/21 
 

- schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci programu pro poskytování dotací  

z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa 

proti zvěři oplocenkami v celkové výši 5.527.017,97 Kč dle přílohy č. 1 

 

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

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů 

poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy č. 1 

 

- pověřuje Ing. Karla Jakobce, uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast životního 

prostředí, podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci 

programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů 

poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami dle přílohy č. 1 

 

- ukládá odboru životního prostředí a zemědělství zveřejnit přehled schválených dotací na internetových 

stránkách Karlovarského kraje a v Registru smluv 

 

Termín kontroly: únor 2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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42. Akční plán 2021 - 2024 Územní energetické koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace  

2017 – 2042 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 384/11/21 
 

- schvaluje Akční plán 2021 - 2024 Územní energetické koncepce Karlovarského kraje, Aktualizace  

2017 - 2042 

 

Termín kontroly: září 2022 
 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
43. Problematika využití ložiska kaolinu Jenišov – výsypka v dobývacím prostoru Jenišov 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 385/11/21 
 

- bere na vědomí informaci o využití ložiska kaolinu „Jenišov – výsypka“ v dobývacím prostoru Jenišov 

 

Zodpovídá: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 
44. Změny ve vedení kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 386/11/21 
 

- odvolává Ing. Jana Bureše, DBA, dnem 01.11.2021 z funkce náměstka hejtmana, který zastupuje 

hejtmana v době nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci, a který plní úkoly zejména 

v oblasti dopravy a silničního hospodářství a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným 

právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje 

 

- odvolává podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů  

- Ing. Karla Jakobce z funkce uvolněného člena Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast životního 

prostředí, který plní úkoly zejména v oblasti životního prostředí a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a 

zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje 

 

- mění své usnesení číslo ZK 297/11/20 ze dne 12.11.2020 tak, že  

v části A) stanovuje 11 funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni dnem 01.11.2021  

v části A) 

- Bod 2 s účinností dnem 01.11.2021 se za textem „funkce náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v 

době nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci,“ vypouští celý následující text, který se 

nahrazuje textem ve znění „a který plní úkoly zejména v oblasti životního prostředí a zabezpečuje úkoly 

vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady 

kraje“ 

- Bod 11 se s účinností dnem 01.11.2021 ruší 

- Bod 12 se s účinností dnem 01.11.2021 ruší 

- Bod 13 se s účinností dnem 01.11.2021 označuje jako bod 11 

 

- volí podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů  

- Ing. Karla Jakobce do funkce náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti nebo v 

době, kdy hejtman nevykonává funkci, a který plní úkoly zejména v oblasti životního prostředí a 
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zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících 

kompetencí rady kraje 

 

- ukládá s účinností 01.11.2021  

- Ing. Janu Burešovi, DBA, neuvolněnému členu zastupitelstva, plnit úkoly v oblasti dopravy a silničního 

hospodářství a zabezpečovat úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám  pro danou oblast 

v rámci řídících kompetencí rady kraje 

 

Termín kontroly: 13.12.2021 
 

Zodpovídá: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, zástupce ředitelky, vedoucí odboru legislativního a 

právního a krajského živnostenského úřadu 

 

 
45. Informace k činnosti zástupce regionu Sokolovsko při realizaci spravedlivé územní transformace 

Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 387/11/21 
 

- bere na vědomí informaci, že zástupce regionu Sokolovsko pravidelně přenáší do regionu Sokolovska 

informace z jednání Rady Karlovarského kraje, Zastupitelstva Karlovarského kraje i relevantních komisí a 

výborů 

 

- bere na vědomí informaci, že zástupce regionu Sokolovsko bude předkládat své zprávy o činnosti při 

realizaci spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje ústní formou v rámci jednání 

zastupitelstva 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

 

 
46. Informace k Deklaraci Platformy sklářů a keramiků pro podporu transformace Karlovarského 

kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 388/11/21 
 

- bere na vědomí informace poskytnuté k Deklaraci Platformy sklářů a keramiků 

 

Zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Franta, náměstek hejtmana 

 

 
47. Projekty „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, registrační 

čísla projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399 - schválení navýšení 

finančního krytí 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

navržené usnesení nebylo přijato 

 

- schvaluje informace o projektech „Nákup nízkoemisních autobusů  

pro I. - IV. oblast Karlovarského kraje“, registrační čísla  

projektů CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013402, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013400, 

CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013401, CZ.06.1.13/0.0/0.0/19_115/0013399, uvedené v důvodové 

zprávě 
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- schvaluje 

VARIANTA A) navýšení finančního krytí projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. 

oblast Karlovarského kraje“ o 434.520.680,- Kč včetně DPH na nákup CNG u autobusů pro 

Karlovarský kraj jako nezpůsobilý výdaj financovaný na úkor transformačních projektů s 

předpokladem dofinancování transformačních projektů z přebytku hospodaření kraje a současně 

navýšení finančního krytí na zajištění full-service služeb autobusů o 638.975.590 Kč vč. DPH 

financovaných ze schválených rozpočtů odboru dopravy a silničního hospodářství na roky  

2023 – 2032 (nad rámec předpokládané výše výdajů na dopravní obslužnost – autobusy) 

 

VARIANTA B) navýšení finančního krytí projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. 

oblast Karlovarského kraje“ o 434.520.680 Kč včetně DPH na krytí opětovného vyhlášení veřejné 

zakázky, kdy Karlovarský kraj jako zadavatel je povinen mít finančně krytou celou předpokládanou 

hodnotu poptávaných autobusů. Krytí zakázky je na úkor transformačních projektů s předpokladem 

dofinancování transformačních projektů z přebytku hospodaření kraje 

 

- schvaluje navýšení finančního krytí projektů „Nákup nízkoemisních autobusů pro I. - IV. oblast 

Karlovarského kraje“ o 738.100 Kč včetně DPH na služby odborného měření referenční spotřeby 

CNG u autobusů pro Karlovarský kraj jako nezpůsobilý výdaj financovaný z rozpočtu odboru 

dopravy a silničního hospodářství pro rok 2021 z položky 5171 na zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu 

 

Zodpovídá: Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek v. r. 

          hejtman  

 Karlovarského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Karel Jakobec v. r. 

              náměstek hejtmana 

Mgr. Jiří Klsák v. r.  

ověřovatel 

 


