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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 

 
 

 

ZÁPIS 
 

ze 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo  

dne 24.04.2014 v době od 9:03 do 19:03 hodin 

v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

 
 

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

Omluveni:              …………………………… PhDr. Kalaš, Mgr. Klsák, doc. Dr. Ing. 

Plevný, MUDr. Svoboda 

Přizvaní:                  …………………………… Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu  

      vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu 

Zapisovatelka:        ……………………………  Martina Koudelná  

 

 

          usnesení č.  

 

 
A. Volba návrhové komise  

B. Volba ověřovatelů zápisu  

C. Schválení programu jednání  

   

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 24.4.2014 ZK 70/04/14 

2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 27.1.2014 do 24.3.2014 bez usnesení 

3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady ZK 71/04/14 

4. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj ZK 72/04/14 

5. Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 

bez usnesení 

6. Zpráva Finančního výboru ZK 73/04/14 

7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny ZK 74/04/14 

8. Zpráva Kontrolního výboru ZK 75/04/14 

9. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje ZK 76/04/14 

10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZK 77/04/14 

11. Koncepce rozvoje a řízení nemocnic Karlovy Vary, Cheb a Sokolov ZK 78/04/14 

12. Poskytnutí daru Člověku v tísni, o.p.s. bez usnesení 

13. Poskytnutí finančního příspěvku na konání 1/2Maratonu Karlovy Vary 2014 staženo 

14. Aktualizace Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského 

kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

ZK 79/04/14 

15. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský 

záchranný sbor Karlovarského kraje v roce 2014 

ZK 80/04/14 

16. Rozpočtové změny č. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 102, 117, 118, 119, 120, 

121/2014 

ZK 81/04/14 

17. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2014 ZK 82/04/14 
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18. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Valeč ZK 83/04/14 

19. Splnění požadavku uloženého Zastupitelstvem KK v souvislosti s usnesením  

č. ZK 16/02/14 ze dne 13.2.2014 

ZK 84/04/14 

20. Dodatek č. 2 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 07/2005 ,,Jednací řád výborů 

Zastupitelstva Karlovarského kraje" 

ZK 85/04/14 

21. Žádost společnosti JOKER, o.s., IČO: 26656892, se sídlem Karlova 17, 350 02 

Cheb, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 

ZK 86/04/14 

22. Žádost Libora Baláka - Karlovarské hudební divadlo, IČO 49759302, sídlem Celní 

13, Karlovy Vary, PSČ 360 05, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení 

rozpočtové kázně 

bez usnesení 

23. Žádost Základní umělecké školy Fryderyka Chopina, IČO 47721472, sídlem 

Ibsenova 87, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, o prominutí povinnosti odvodu  

za porušení rozpočtové kázně  

ZK 87/04/14 

24. Žádost Základní školy jazyků Karlovy Vary, IČO 00872296, sídlem Libušina 

1032/31, Karlovy Vary, PSČ 360 01, o prominutí vyměřeného penále za prodlení  

s odvodem za porušení rozpočtové kázně 

ZK 88/04/14 

25. Žádost Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov, IČO 75005484, 

se sídlem Školní 786, Sokolov, PSČ 357 31, o prominutí povinnosti odvodu  

za porušení rozpočtové kázně v rámci realizace grantového projektu registrační 

číslo CZ.1.07/1.1.18/01.0015 

ZK 89/04/14 

26. Splátkový kalendář částky 174.712,-- Kč s příslušenstvím pro společnost 

Carlsbader Gate o.p.s. 

ZK 90/04/14 

27. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Krásné Údolí  

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

mapy veřejné správy Karlovarského kraje“ 

ZK 91/04/14 

28. Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti 

odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ZK 92/04/14 

29. Informace o ukončení projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Centrum 

odborného vzdělávání Ostrov (SPŠ Ostrov)“ příspěvkové organizace Střední 

průmyslová škola Ostrov  

ZK 93/04/14 

30. Odvolání proti platebním výměrům k projektům CZ.1.09/3.1.00/07.00014 Rozvoj 

dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa   

a CZ.1.09/3.1.00/19.00524 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy  

v Karlovarském kraji - II. etapa 

ZK 94/04/14 

31. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

ZK 95/04/14 

32. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek 

v roce 2014 

ZK 96/04/14 

33. Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s. v roce 2014 na realizaci projektu 

,,Rozšíření cyklopůjčoven v Karlovarském kraji" 

ZK 97/04/14 

34. Program obnovy venkova 2014 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3 ZK 98/04/14 

35. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 - závěrečná zpráva ZK 99/04/14 

36. Návrh na udělení dotací pro rok 2014 v dotačním titulu „Podpora územně 

plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, 

odboru regionálního rozvoje – I. kolo 

ZK 100/04/14 

37. Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji – II. etapa Slavkovský les  

a zhodnocení potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje  

ZK 101/04/14 

38. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové 

organizace, za rok 2013 

ZK 102/04/14 

39. Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program 

rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační 

vouchery pro rok 2014 

ZK 103/04/14 

40. Projekt ,,OPPI - Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje", akce č. 4332 

- ukončení projektu 

 

ZK 104/04/14 
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41. Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením 

,,PATA" v Hazlově, příspěvková organizace 

ZK 105/04/14 

42. Individuální projekt Karlovarského kraje ,,Služby sociální prevence  

v Karlovarském kraji" 

ZK 106/04/14 

43. Projekt ,,Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné 

bydlení ,,PATA" v Hazlově II" 

ZK 107/04/14 

44. Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – schválení odůvodnění účelnosti 

veřejných zakázek  

ZK 108/04/14 

45. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 

kraje, příspěvková organizace 

ZK 109/04/14 

46. Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního 

řízení a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci 

Integrovaného operačního programu 

bez usnesení 

47. Projekt: „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace“ financovaný v rámci 23. výzvy Integrovaného 

operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 

služeb, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

ZK 110/04/14 

48. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 ZK 111/04/14 

49. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Sokolov ZK 112/04/14 

50. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 

organizaci Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 

ZK 113/04/14 

51. Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných Karlovarským krajem 

ZK 114/04/14 

52. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky  

na soutěže a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

pro rok 2014 

ZK 115/04/14 

53. Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Modernizace strojů  

a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" příspěvkové organizace Integrovaná 

střední škola Cheb  

ZK 116/04/14 

54. Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje na financování realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba 

Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního 

křídla" příspěvkové organizace První české gymnázium v Karlových Varech  

ZK 117/04/14 

55. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

Karlovarského kraje na předfinancování realizace projektu Karlovarského kraje 

„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji" 

ZK 118/04/14 

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

od 1. ledna 2014 do 20. března 2014 

ZK 119/04/14 

57. Finanční zajištění realizace projektu „Podpora uměleckého vzdělávání“ 

realizovaného příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Antonína 

Dvořáka Karlovy Vary v rámci Operačního programu Vzdělávání  

pro konkurenceschopnost  

ZK 120/04/14 

58. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu ,,Výstavba 

kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické 

úrovně v sasko-české oblasti podpory - AKONA" příspěvkové organizace 

Integrovaná střední škola Cheb  

ZK 121/04/14 

59. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského 

kraje „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů 

ve školách"  

ZK 122/04/14 

60. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje  

na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014 

 

61. Poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu kulturních 

památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014 

 

62. Schválení poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje obecně prospěšné 

společnosti Lázním Kyselka, o. p. s. 
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63. Příspěvky subjektům v oblasti cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje  

na rok 2014 

 

64. Navýšení příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na financování přípravné fáze 

projektu „ART CENTRUM GALERIE 4 rekonstrukce špýcharu, Františkánské 

nám. 30/1, Cheb" 

 

65. Projekt „Nová expozice Muzea Karlovy Vary" 

- podání žádosti o dotaci do Finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014 

- finanční krytí projektu  

- jmenování vedoucího projektu 

- zařazení projektu do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

66. Revokace usnesení č. ZK 312/09/12 Projekt „Oprava a zpřístupnění chebského 

statku v Milíkově" 

 

67. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – části 

pozemků p.p.č. 136/18 a p.p.č. 136/19 v k.ú. Hradiště u Chebu 

 

68. Bezúplatné nabytí nemovitosti do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek  

p.p.č. 220/1 v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní 

 

69. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky 

p.p.č. 1648/6 a p.p.č. 1649/7 v k.ú. Rotava 

 

70. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - části pozemku 

p.p.č. 345/1 v k.ú. Třebeň 

 

71. Bezúplatný převod nemovitosti v majetku Karlovarského kraje - pozemek  

p.p.č. 524/2 v k.ú. Šindelová 

 

72. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje – část stavby 

silnice č. III/2086 včetně části pozemku p.č. 693/1 a pozemku p.č. 694 v k.ú. Pila  

 

73. Bezúplatný převod nemovitých věcí v majetku Karlovarského kraje - části 

pozemku p.p.č. 6768/2 v k.ú. Kraslice 

 

74. Bezúplatný převod nemovitostí v majetku Karlovarského kraje - pozemky  

p.p.č. 761/3 a st.p.č. 83 v k.ú. Krapice, části pozemků p.p.č. 258/3 a 197/4  

a pozemky p.p.č. 197/5, 197/6 a 199/37 v k.ú. Hradiště u Chebu  

 

75. Bezúplatný převod pozemků p.č. 685/8, 733/1, 736/3 a části pozemku p.č. 685/1  

v k.ú. Dolní Rychnov z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Dolní 

Rychnov a bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 725 v k.ú. Dolní Rychnov  

z majetku obce Dolní Rychnov do majetku Karlovarského kraje  

 

76. Bezúplatný převod částí pozemků p.p.č. 3083/4 v k.ú. Krásno nad Teplou  

a p.p.č. 4438/1 v k.ú. Horní Slavkov z majetku Karlovarského kraje do majetku 

města Horní Slavkov a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 4022/28, 4079/2, 

4079/4 v k.ú. Horní Slavkov z majetku města Horní Slavkov do majetku 

Karlovarského kraje  

 

77. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – pozemek st.p.č. 408/6   

v k.ú. Bochov 

 

78. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1128/5  

v k.ú. Krásný Jez 

 

79. Prodej nemovitosti v majetku Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 1239/1  

v k.ú. Drmoul 

 

80. Vyřazení komunikace III/2199 na Klínovec ze sítě silnic Karlovarského kraje  

81. Schválení vybraných ustanovení z nájemní smlouvy mezi Karlovarským krajem  

a společností NEMOS Sokolov, s.r.o. 

 

82. Zřízení služebnosti k pozemku p.č. 35 v k.ú. Sadov ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik, ve prospěch Karlovarského 

kraje – Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizace 

 

83. Zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 693/5 v k.ú. Krajková ve společném jmění 

manželů Oswaldových, ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské správy  

a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace 
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84. Změna části usnesení č. ZK 415/12/13 ze dne 12.12.2013 – Prodej pozemku  

p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632,  

vše v k.ú. Kraslice      

 

85. Úprava Pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci opatření na ochranu  

před povodněmi v územích ohrožených povodněmi 

 

86. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku ochrany životního 

prostředí  

 

87. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí 

 

88. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvku na úseku environmentální 

výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) 

 

89. Úprava vzorové smlouvy o poskytnutí příspěvků v rámci dotačního programu 

,,Podpora výstavby kanalizací a intenzifikací ČOV pro aglomerace nad 2 000 

ekvivalentních obyvatel" 

 

90. ,,Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku“, příspěvek kraje městu 

Nejdek v rámci dotačního programu ,,Podpora výstavby kanalizací intenzifikací 

ČOV pro aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel" 

 

91. Závěrečná zpráva o ukončení projektu ,,Aktualizace digitálního povodňového 

plánu Karlovarského kraje s podrobností do území obcí s rozšířenou působností 

Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov" 

 

92a Příprava zadávacího řízení „Zhotovitel stavby" v rámci projektu „Investiční 

podpora procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením 

"PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa"  

- Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky  

 

92b Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad  

   
 

Jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje zahájil a řídil hejtman PaedDr. Josef Novotný. 
 
Zápis z minulého jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 13.02.2014 byl řádně ověřen, 

námitky proti němu nebyly vzneseny. 

 
Počet přítomných v době zahájení činil 39 členů zastupitelstva, PaedDr. Novotný prohlásil zasedání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje za usnášeníschopné. Poté bylo přistoupeno k jednotlivým bodům 

programu. 

 

 

 
A. Volba návrhové komise 

 

Jednotlivé politické kluby navrhly do návrhové komise své zástupce Věru Bartůňkovou, Barboru 

Vojtovou, Markétu Wernerovou a dále Jakuba Pánika, a to v případě odchodu Markéty Wernerové 

z jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

 

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

 

- Věru Bartůňkovou 

- Barboru Vojtovou 

- Markétu Wernerovou 

- Jakuba Pánika 
 

hlasování: pro 38, proti 0, zdržel se 0 
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B. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Zastupitelé navrhli jako ověřovatele zápisu JUDr. Václava Sloupa a JUDr. Martina Havla. 

 

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

 

- JUDr. Václava Sloupa 

- JUDr. Martina Havla 

 
hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 1 

 

 
C. Schválení programu jednání 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Valjentová požádala o rozšíření programu o bod č. 92a) 

Příprava zadávacího řízení „Zhotovitel stavby" v rámci projektu „Investiční podpora procesu transformace 

Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, 1. etapa, část 

III a 2. etapa" - Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky a o bod č. 92b) Volba člena výboru 

Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Dále navrhla stažení bodu č. 84) z programu jednání,  

a to z důvodu odstoupení zájemce o koupi pozemku. Ing. Kotek doplnil, že zásadně postrádá diskuzi 

týkající se sloučení funkcí hejtmana Karlovarského kraje a zároveň poslance České republiky, a na 

základě této skutečnosti navrhuje, aby zastupitele měli tu možnost se k této problematice vyjádřit nebo 

položit případné připomínky a podal návrh ve znění: Zařazení diskuze o prohlášení hejtmana o setrvání ve 

funkci, jako bod 1a). Dále podal návrh ve znění: Odvolání JUDr. Sloupa z Rady Karlovarské kraje a 

z funkce, protože se domnívá, že kombinace je opravdu neúnosná a neudržitelná a skutečně by se tato 

záležitost měla dořešit a zařadil by to pod bod č. 1b). Mgr. Šindelář, LL.M., se připojil k návrhu Ing. 

Kotka, ale spíše podává protinávrh na téma hejtman, a to ve znění: Odvolání hejtmana z funkce. Dále 

uvedl, že by rád doplnil za bod č. 8, což je zpráva z kontrolního výboru, bod 8a) ve znění:  
Návrh na z m ě n u  PŘEDPISU ZASTUPITELSTVA KRAJE Č. PZ 07/2005 JEDNACÍ ŘÁD 

VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE, ve znění Dodatku č. 1 

 

Návrh usnesení: 

 

PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA KRAJE Č. PZ 07/2005 JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA 

KARLOVARSKÉHO KRAJE, ve znění Dodatku č. 1 s e  m ě n í  tak, že se Čl. III Jednání výboru, 

v odst. 5, doplňuje o větu: „Výbor může usnesení přijímat pouze na svém zasedání.“. 

 

Bc. Pisár požádal o zařazení vystoupení Ing. Beránka, ředitele sociálního podniku, pod bod 7a), jedná se  

o krátkou prezentaci sociálního podnikání, o kterém se mnoho hovoří, ale příliš se proto nedělá.  

 

Ing. Navrátil uvedl, že bod č. 92a) Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

je odvozen především z důvodu odstoupení Ing. Kotka z funkce člena výboru a nový člen není doposud 

znám. V rámci koalice bylo toto místo obsazeno z řad opozice a zároveň se tázal předsedů jednotlivých 

klubů, jestli mají k dispozici nějaké jméno pro obsazení této funkce a na základě této skutečnosti požádal 

bod č. 92b) stáhnout z programu jednání a předložit ho na další jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

z důvodu projednání v širším kolegiu.  

 

P. Pánik požádal o doplnění přílohy k bodu č. 48 z důvodu toho, že chce mít zcela jasno o tom, kdo podal 

žádost k projektu a v jaké výši finančních prostředků bylo v něm žádáno. Mgr. Šindelář, LL.M., doplnil,  

že co se týká nominanta na funkci člena výboru, nedisponují s žádným kandidátem za stranu ODS.  

Ing. Hora doplnil, že za stranu HNHRM nemá kandidáta, který by se stal členem výboru. Ing. Horník 

uvedl, že jejich strana má v rámci výboru svého zástupce a dalšího nominanta nedoporučují.      
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PaedDr. Novotný nechal o jednotlivých návrzích prostřednictvím návrhové komise hlasovat. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Navrátila na stažení bodu č. 92b) z programu jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Bc. Pisára o zařazení vystoupení Ing. Beránka, ředitele 

sociálního podniku, pod bod č. 7a) 

 

hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 1 

přijato 
 

Během hlasování jednotlivých návrhů Mgr. Šindelář, LL.M., svůj návrh ve znění uveden viz níže stáhl: 

 

Návrh na z m ě n u  PŘEDPISU ZASTUPITELSTVA KRAJE Č. PZ 07/2005 JEDNACÍ ŘÁD 

VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE, ve znění Dodatku č. 1 

 

Návrh usnesení: 

 

PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA KRAJE Č. PZ 07/2005 JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA 

KARLOVARSKÉHO KRAJE, ve znění Dodatku č. 1 s e  m ě n í  tak, že se Čl. III Jednání výboru, 

v odst. 5, doplňuje o větu: „Výbor může usnesení přijímat pouze na svém zasedání.“. 

 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Mgr. Šindeláře, LL.M., o odvolání hejtmana z funkce 

 

hlasování: pro 16, proti 7, zdržel se 12 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Kotka ve znění: 

Odvolání JUDr. Sloupa z Rady Karlovarské kraje a z funkce pod bod č. 1b) 

 

hlasování: pro 10, proti 12, zdržel se 12 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Kotka ve znění: 

Zařazení diskuze o prohlášení hejtmana o setrvání ve funkci, jako bod č. 1a). 

 

hlasování: pro 17, proti 1, zdržel se 18 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Valjentové 

Rozšíření bodu ,,Různé“ o bod č. 92a)  

 

hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 7 

přijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Valjentové 

Stažení bodu č. 84 z programu jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 3 

přijato 
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Návrhová komise: navrhla schválit celkový program se schválenými úpravami. 

 

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. 92a)     Příprava zadávacího řízení „Zhotovitel stavby" v rámci projektu „Investiční podpora procesu 

transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, 

příspěvková organizace, 1. etapa, část III a 2. etapa"  

- Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky 

 

bod č. 92b)       Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 

 
Staženo z programu: 

 

bod č. 13) Poskytnutí finančního příspěvku na konání 1/2Maratonu Karlovy Vary 2014 

 

bod č. 84)  Změna části usnesení č. ZK 415/12/13 ze dne 12.12.2013 – Prodej pozemku  

 p.p.č. 6850 a pozemku st.p.č. 1720, jehož součástí je budova č.p. 632, vše v k.ú. Kraslice 

 

bod č. 92b)        Volba člena výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

 
 

hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 6 

přijato 
 

 

 
1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 24.4.2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Vildumetzová se dotázala na úkol náměstka hejtmana 

Bc. Čermáka, kterému bylo zastupitelstvem kraje uloženo vypracovat koncepci rozvoje a řízení nemocnic 

a především vypracovat finanční plán Karlovarské krajské nemocnice a.s., na rok 2014. Rada kraje měla 

finanční plán projednat do 31.12.2013 a následně o něm informovat zastupitele kraje. Bc. Čermák uvedl, 

že finanční plán nemocnice na rok 2014 byl radě kraje předložen a rada kraje tento finanční plán odmítla. 

Finanční plán je dále v projednávání. Ing. Kotek se dotázal na smlouvu s Autonomní oblastí Krym. 

Vzhledem k situaci na Krymu po okupaci a nekorektnímu hlasování při referendu předložil návrh  

na usnesení, kde navrhuje zastupitelstvu kraje pozastavit plnění smluvních vztahů ze smlouvy o spolupráci 

s Autonomní oblastí Krym do doby územní konsolidace ukrajinského poloostrova. PaedDr. Novotný 

požádal Ing. Stráskou o předložení dopisu zaslaného na ministerstvo zahraničních věci, ve kterém se kraj 

vyjádřil, že považuje smlouvu s Autonomní oblastí Krym za nečinnou a neplatnou, a že žádá o sdělení 

ministerstva zahraničních věcí o dalším postupu v této záležitosti. Ing. Kotek konstatoval, že v této 

souvislosti musí zastupitelstvo kraje deklarovat, že se pozastavuje přístup kraje v této věci, a pokud by 

došlo ke konsolidaci a narovnání vztahů, smlouva by dále mohla platit. Nejednalo by se o odmítnutí 

smlouvy jako takové. Bc. Pisár vystoupil s technickou poznámkou, kdy navrhl zřízení jedné e-mailové 

adresy, na kterou budou moci zastupitelé zasílat návrhové komisi případné návrhy na usnesení. PaedDr. 

Novotný přislíbil do dalšího jednání zastupitelstva kraje, že tuto adresu nechá zřídit. Poté požádal 

návrhovou komisi o přednesení návrhů na usnesení. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Kotka 

- Zastupitelstvo Karlovarského kraje pozastavuje plnění smluvních vztahů ze smlouvy o spolupráci 

s Krymskou oblastí do doby územní konsolidace a ukrajinského poloostrova 

 

hlasování: pro 18, proti 3, zdržel se 7 

nepřijato 
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PaedDr. Novotný prohlásil hlasování za zmatečné a následně bylo přistoupeno k novému hlasování 

o upraveném návrhu Ing. Kotka.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit upravený návrh Ing. Kotka 

- Zastupitelstvo Karlovarského kraje pozastavuje plnění smluvních vztahů ze smlouvy o spolupráci 

s Krymskou autonomní oblastí do doby územní konsolidace a ukrajinského poloostrova 

 

hlasování: pro 18, proti 4, zdržel se 12 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 70/04/14 
 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 24.4.2014 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 
hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 12 

 

 
2. Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje za období od 27.1.2014 do 24.3.2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Šindelář, LL.M., se dotázal hejtmana, zda jsou 

nastaveny metodické pokyny pro uzavírání a projednávání smluv jejichž smluvní stranou je Karlovarský 

kraj. Zajímalo jej, zda každá smlouva schválená radou kraje musí být i zároveň projednána právním 

odborem nebo externím posuzovatelem. Zda-li se ke smlouvám vyjadřují vedoucí odborů nebo 

zodpovědní úředníci, v jejichž gesci je smlouva uzavírána. PaedDr. Novotný uvedl, že mechanismus  

pro uzavírání a projednávání smluv je nastaven tak, že smlouvy prochází kontrolou přes právnické 

oddělení a další odbory. Košilky materiálů musí být podepsány příslušnými osobami. PhDr. Mgr. Smoleja, 

vedoucí odboru legislativního a právního doplnil, že existuje předpis rady kraje o postupu pro uzavírání 

smluv. Obecně je nastaveno, že odpovědným za postup a dodržení podmínek, za kterých smlouva může 

být posuzována, předkládána, schvalována a uzavírána je zpracovatel (vedoucí odboru).  

Mgr. Vildumetzová se dotázala na výběrové řízení týkající se přestavby pavilónu „B“, dětské ORL  

a infekčního oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., kdy jí především zajímalo stanovisko  

na nejnižší cenu k vyloučení třech uchazečů z výběrového řízení. Zákon o veřejných zakázkách toto 

povoluje, ale nezná případ, že by se někdy podařilo vyloučit firmu pro příliš nízkou nabídkovou cenu. 

Zajímalo ji, zda-li rada kraje bere v potaz, že dotace nebude vyčerpána. Dle jejího názoru nelze takové 

výběrové řízení zrušit, znamenalo by to, že kraj by musel hradit celou zakázku. Cena zakázky byla snížena 

o 20 % a dle informací je nutné prostavět dokonce června 15 % ceny. Na prvních třech místech byly 

dostatečně známé firmy a je nutné si vzít stavební dozor, který ohlídá kvalitu. Dle zákona o veřejných 

zakázkách nelze říci, že vysvětlení nebylo důvěryhodné. Pokud se firmy odvolají, Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěž stanoví, aby firmy byly znovu zařazeny do nabídky a bude hrozit, že kraj bude poté 

vše hradit z rozpočtu kraje. JUDr. Havel jako předseda komise pro hodnocení nabídek požádal  

Ing. Uhříčka, ředitele Agentury projektového a dotačního managementu, p.o. a Ing. Kosíka, administrátora 

výběrového řízení o vysvětlení. Poté doplnil, že soutěž nebyla zatím formálně ukončena, komise došla 

k závěru, ale rozhodujícím orgánem je rada kraje. Ing. Uhříček potvrdil podmínku poskytnutí dotace,  

že do 31. července 2014 musí být profinancováno 10 % celkových způsobilých výdajů, což je cca  

12 mil. Kč. K průběhu zadávacího řízení se vyjádřil jako externí administrátor Ing. Kosík. Uvedl,  

že není pravda, že by nebylo možné zrušit zadávací řízení. Z hlediska průběhu zadávacího řízení bylo 

doručeno 5 nabídek, hodnotící komise došla k závěru, že některé nabídky obsahují mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu a vyzvala uchazeče o jejich zdůvodnění. Hodnotící komise došla k závěru, že u dvou 

uchazečů nebylo zdůvodnění nízké ceny dostačující. U jednoho uchazeče došla hodnotící komise 

k závěru, že nabídka nesplňovala podmínky zadávací dokumentace a vyloučila jej ze zadávacího řízení. 
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Celkový závěr komise byl, že tři uchazeči byli navrženi na vyřazení a smlouvu komise navrhovala uzavřít 

s uchazečem, který byl v pořadí na 4 místě. V průběhu posuzování a hodnocení nabídek přišla námitka  

od jednoho z dodavatelů, která se netýkala procedury zadávacího řízení, ale procesu při otevírání obálek. 

Zadavatel tuto námitku odmítnul s tím, že z hlediska zákona běží v současné době lhůta, kdy má dodavatel 

možnost podat návrh na přezkum rozhodnutí zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

Po uplynutí této lhůty by se mohlo teoreticky pokračovat v zadávacím řízení. Zadavatel na začátku 

zadávacího řízení stanovil podmínku, že pokud nebude smlouva o naplnění veřejné zakázky uzavřena  

do 28.4.2014, tak bude zadávací řízení zrušeno. Lhůta uzavření smlouvy byla stanovena tak, aby bylo 

možné prostavět část, kterou požadovala výzva pro poskytnutí dotace. Pokud nedojde k tomuto naplnění, 

zadávací řízení bude muset být zrušeno. Mgr. Vildumetzová reagovala, že hodnotící komise se musí řídit 

zákonem o veřejných zakázkách. Dále reagovala, že smlouva má být uzavřena do 28.4.2014 dnes je 

24.4.2014 a je viditelné to, že se s tím rada kraje zatím nezabývala. Ing. Horníka zajímalo, jestli  

při vyhlašování výběrového řízení bylo ustanovení o tom, že zadavatel může bez uvedení důvodu zrušit 

veřejnou zakázku jako takovou. Jelikož vychází z dikce zákona nelze si představit, že zadavatel zruší toto 

výběrové řízení. Dále se dotázal, zda-li by kraj realizoval zakázku, kdyby jí musel hradit celou ze svého 

rozpočtu. Jaká je následná alternativa s touto zmařenou investicí a jak se s ní dále kraj vypořádá.  

Mgr. Šindelář, LL.M., pochopil, že v zadávací dokumentaci bylo stanoveno, že pokud nebude smlouva 

uzavřena do stanovené doby, bude zadávací řízení zrušeno. Domnívá se, že zadavatel předvídal již 

v zadávací dokumentaci, že nestihne realizovat něco v termínu. Kraji dle jeho názoru hrozí za zpackané 

výběrové řízení pokuta. Mgr. Blažek uvedl, že kraj přijde o dotaci ve výši 100 mil. Kč. Pokud 

v zadávacích podmínkách byla podmínka pro zrušení, tak kraj o prostředky přišel. Zároveň požadoval 

předložit do příštího jednání podrobnou zprávu, jak se projekt vyvíjel, kdy se na něm pracovalo, kdy bylo 

vyhlášeno výběrové řízení, kdy se podávala žádost, kdy se vědělo, že musí být do konce června 

proinvestováno 12 mil. Kč. JUDr. Havel uvedl, že ve výběrové komisi bylo šest zastupitelů kraje napříč 

politickým spektrem. Z důvodu spuštění ROPu je velký časový tlak, komise by tímto tlakem neměla být 

dotlačena k něčemu, s čímž není ztotožněna. Souhlasí s Mgr. Vildumetzovou, že 100 mil. Kč není žádná 

legrace, nebere rozhodování na lehkou váhu. Poté uvedl, že komise hlasovala jednomyslně.  

Mgr. Vildumetzová uvedla, že nebylo postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.  

Je přesvědčena, že se nějaká firma odvolá a je pravděpodobné, že kraj dostane od Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže pokutu. Bc. Čermák hovořil za oblast zdravotnictví, kdy je škoda přijít o tuto dotaci, 

ale vnímá složitost situace a v tuto chvíli je vše jasné. PaedDr. Novotný ukončil diskusi a požádal 

návrhovou komisi. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

 
hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 12 

nepřijato 

 

 
3. Informace o významných jednáních hejtmana kraje a ostatních členů rady 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Šindelář, LL.M., uvedl, že neví, zda dobře pochopil 

proslov PaedDr. Novotného ke sloučení funkcí. Myslel si, že zastupitelstvo kraje bude vyjadřovat důvěru 

PaedDr. Novotnému jako hejtmanovi kraje. PaedDr. Novotný reagoval, že zastupitelstvo kraje vyjádřilo 

hejtmanovi důvěru tím, že odmítlo zařadit do programu jednání návrh na jeho odvolání.  

Mgr. Šindelář, LL.M., uvedl, že tento argument vnímá jako zástupný. Myslel si, že hejtman sám osloví 

zastupitelstvo kraje o vyslovení důvěry. PaedDr. Novotný musel toto odmítnout, o důvěru zastupitele 

požádal. Ing. Balatka reagoval, že mohl hejtman doporučit hlasování o jeho důvěře s tím,  

že při hlasování o návrzích se hejtman vždy hlasování zdržel. PaedDr. Novotný potvrdil, že vždy když  

se hlasování týkalo jeho osoby, zdržel se tohoto hlasování. Ing. Kotek kritizoval fungování parlamentu  

a hejtmana kraje např., v návaznosti na schválený občanský zákoník, který bude ani ne po roce funkce 

v mnoha věcech novelizován. Vyjádřil obrovskou kritiku na zavádění nové terminologie. Zároveň 

kritizoval tříleté volební období vlády ČSSD s tím, že Karlovarský kraj je ve všech demografických, 

sociologických, ekonomických a hospodářských údajích nejhorším krajem v České republice. Jedná  
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se o velmi negativní vizitku. Nevidí, že by hejtman kraji nějak pomohl. Politická scéna je zrcadlem 

zmatené společnosti. Kumulace funkcí zabraňuje rození nových osobností tak, aby lidé prošli  

od začátku všemi funkcemi. Apeloval na hejtmana, aby přehodnotil své rozhodnutí a plně se věnoval 

pouze jedné funkci, aby kraji mohl být více nápomocen. Poté navrhl hlasovat o důvěře hejtmanovi jak, 

aby setrval v obou funkcích. PaedDr. Novotný uvedl k občanskému zákoníku, že parlament má dvě 

komory, změnu musí přijmout jak parlament, tak senát. Nový občanský zákoník připravila ODS  

a v době kdy, přišla vláda ČSSD, již nešel zastavit schvalovací proces. Ing. Horník dal hejtmanovi  

za pravdu, nový občanský zákoník se připravoval posledních 20 let. Nový občanský zákoník  

se i v senátu opravoval, dle jeho názoru je kritika Ing. Kotka oprávněná. Takováto norma se velmi špatně 

připravuje a nelze vše podchytit. Vadí mu, že při jednání zastupitelstva kraje sdělil hejtman,  

že si obě funkce ponechává, finanční prostředky poskytuje na charitu a jednoho platu se zřekne.  

Dle jeho názoru se odměny za mandát nelze zřeknout. Dále uvedl, že mu vadí, že na plénu zastupitelstva 

kraje se řeší problémy ČSSD, měla by si to strana vyřešit sama. Jedná se o účelovou záležitost.  

Bc. Čermák informoval o jednání Komise krajů pro sociální záležitosti, krajské tripartity  

a o jednání na Zastupitelstvu města Chebu, kde byla probírána výstavba v nemocnici Cheb.  

Dále se účastnil jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Komise krajů pro zdravotnictví  

a Tripartity ČR. Mgr. Zahradníček se vyjádřil k souběhu funkcí a za TOP 09 uvedl, že se s názorem 

hejtmana neztotožňují a nesouhlasí s ním. JUDr. Havel podpořil hejtmana v jeho rozhodnutí, a to  

z důvodu synergie hejtmana a poslance, který má blíže k ministrům a jeho náměstkům, členství v dozorčí 

radě VZP, kde má poslanec větší slovo. Mgr. Vildumetzová konstatovala, že rozhodnutí hejtmana budou 

hodnotit voliči. Poté se dotázala, jaké charitativní společnosti hejtman svým platem podporuje.  

PaedDr. Novotný uvedl, že byl zvolen preferenčními hlasy a dle jeho názoru souběh funkcí voliči 

nevnímají rozporuplně. Prostředky ze svého platu poskytnul například malému dítěti ze Sokolova,  

které potřebuje stálou léčbu, na akci v Sokolově v rámci sportovního dne mládeže, na folklorní akci  

v Mariánských Lázních, na akci barevný volejbal a další. Veškeré podpořené akce lze najít na webových 

stránkách hejtmana. Ing. Kotek čekal pozitivní oponenturu, argumenty byly nedůstojné. Ing. Balatka 

uvedl, že hejtmanův sponzoring je neprůhledný, informace jsou nedohledatelné, viz webové stránky 

www.josefnovotny.cz. Dále uvedl, že čekat než bude schválen zákon o souběhu funkcí o kterém se neví, 

jestli bude schválen přičemž legislativní proces poběží cca rok, v tomto případě se jedná o alibistickou 

záležitost. PaedDr. Novotný se poté zastupitelů dotázal, zda se jim jedná o souběh funkcí nebo o plat, zda 

se jedná o práci nebo závist. Ing. Horník se vrátil k jednání kontroly plnění usnesení rady kraje, kdy chtěl 

upozornit, že v parlamentu byla schválena rámcová smlouva mezi Českou republikou a Německou 

spolkovou republikou o spolupráci v přeshraniční záchranné službě, tato spolupráce by mohla zasáhnout  

do dojezdových schopností v horských oblastech a dotázal se, zdali hejtman v této věci vedl jednání se 

sousední stranou a na jaké úrovni. PaedDr. Novotný uvedl, že ratifikace tohoto zákona byla na pořadu 

schůze sněmovny, kdy hejtman vyjádřil podporu této smlouvy a smlouva byla následně schválena. Jednalo 

se na úrovni bavorské vlády a Vlády ČR, následně se bude smlouva rozpracovávat, aby se co nejrychleji 

doplnila o konkrétní záležitosti. Bc. Čermák doplnil, že odbor zdravotnictví může připravit konkrétní 

zprávu k této smlouvě. Ing. Balatka se znovu dotázal, kde nalezne informace o tom, kam hejtman 

poskytuje prostředky. PaedDr. Novotný uvedl, že jeho asistent zašle přesnou adresu s podrobným 

návodem, kde informace nalézt. PaedDr. Novotný ukončil diskusi a požádal návrhovou komisi  

a přednesení návrhů na usnesení. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Kotka 

- Zastupitelstvo Karlovarského kraje nesouhlasí s kumulací funkcí hejtmana a poslanec PaedDr. 

Novotného. 

 

hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 15 

nepřijato 
 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 71/04/14 
 

- bere na vědomí informaci hejtmana Karlovarského kraje o uskutečněných významných jednáních  

od konání posledního jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 
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Zodpovídá: PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

 
hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 10 

 

 
4. Zpráva Výboru pro regionální rozvoj 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 72/04/14 
 

- bere na vědomí zprávu z 10. a 11. jednání Výboru pro regionální rozvoj 

 

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

 
hlasování: pro 35, proti 0, zdržel se 0 

 

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

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Ing. Balatka předložil dva návrhy na usnesení ve znění: 

 

- Zastupitelstvo Karlovarského kraje odvolává JUDr. Václava Sloupa z funkce náměstka hejtmana  

pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy a Zastupitelstvo Karlovarského Kraje prohlašuje: že vážený 

pan JUDr. Václav Sloup, absolvent Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti, bývalý podplukovník 

Pohraniční stráže a bývalý zástupce velitele jednotky pro věci politické (politruk), je tím vhodným 

člověkem, který by měl řídit školství v našem Karlovarském kraji, zodpovídat za střední školy a měl by 

mít vliv na vývoj dnešní mladé generace ve svobodném a demokratickém státě, které souvisí se školstvím 

v Karlovarském kraji, zejména i z důvodu toho, že neprošel bod týkající se odvolání JUDr. Sloupa. 

PaedDr. Novotný ukončil diskusi a požádal návrhovou komisi o přednesení návrhů na usnesení. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Balatky 

Zastupitelstvo Karlovarského Kraje prohlašuje: 

že vážený pan JUDr. Václav Sloup, absolvent Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti, bývalý 

podplukovník Pohraniční stráže a bývalý zástupce velitele jednotky pro věci politické (politruk), je tím 

vhodným člověkem, který by měl řídit školství v našem Karlovarském kraji, zodpovídat  

za střední školy a měl by mít vliv na vývoj dnešní mladé generace ve svobodném a demokratickém státě. 

 

hlasování: pro 9, proti 10, zdržel se 8 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Balatky 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje odvolává JUDr. Václava Sloupa z funkce náměstka hejtmana  

pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy 

 

hlasování: pro 10, proti 12, zdržel se 15 

nepřijato 
 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 
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hlasování: pro 21, proti 11, zdržel se 13 

nepřijato 

 

 
6. Zpráva Finančního výboru 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 73/04/14 
 

- bere na vědomí usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného 

dne 9.4.2014 

 

Zodpovídá: Hozmanová Hana, předseda Finančního výboru 

 
hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 7 

 

 
7. Zpráva Výboru pro národnostní menšiny 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 74/04/14 
 

- bere na vědomí usnesení Výboru pro národnostní menšiny ze dne 3.4.2014 

 

- ukládá Radě Karlovarského kraje, aby Krajský úřad Karlovarského kraje a organizace řízené 

Karlovarským krajem s nabídkami prací oslovovaly i sociální podniky, a to včetně zakázek malého 

rozsahu 

 

Zodpovídá: Mgr. Jiří Holan, předseda Výboru pro národnostní menšiny 

 

hlasování: pro 34, proti 0, zdržel se 3 
přijato 

 

Přestávka od 11:02 do 11:21 hod. 

 

Bc. Pisár předložil návrh na usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje ukládá Radě Karlovarského kraje, aby Krajský úřad Karlovarského 

kraje a organizace řízené Karlovarským krajem s nabídkami prací oslovovaly i sociální podniky, a to 

včetně zakázek malého rozsahu. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Bc. Pisára 

 

hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 12 

přijato 
 

 



Zápis ze 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.04.2014 

12.05.2014  Strana 14 (celkem 48) 

Ing. Beránek vystoupil na jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje v pozici hosta s prezentací, ve které 

zastupitele seznamuje se Sociálním podnikem Srdce a čin, o.p.s. Tato prezentace je přílohou tohoto zápisu 

v elektronické podobě.  

 

 

8. Zpráva Kontrolního výboru 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 75/04/14 
 

- bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  

č. 37/04/14 - č. 40/04/14 

 

Zodpovídá: Mgr. Petr Šindelář, LL.M., předseda Kontrolního výboru 

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1 

 

 
9. Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 76/04/14 
 

- bere na vědomí zápis ze 7. jednání Výboru pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje 

Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 19.03.2014 

 

Zodpovídá: Ing. Drahomíra Stefanovičová, vedoucí odboru správa majetku  

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1 

 

 
10. Zpráva Výboru pro zdravotnictví a sociální věci 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Bc. Pisár uvedl, že v prosinci na jednání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje dostali zastupitelé nástřel analýzy financování sociálních služeb. Analýza nebyla 

projednána a zařazena jako bod programu jednání, zajímalo jej, jak to s analýzou vypadá. V současnosti  

se jedná o zásadní dokument, který uvádí, kolik prostředků je potřeba na sociální služby v Karlovarském 

kraji. Bc. Čermák uvedl, že usnesení bylo splněno, analýza byla předána všem zastupitelům. Analýza 

sociálních služeb bude dopracována a předložena na příštím jednání zastupitelstva kraje. PaedDr. Novotný 

ukončil diskuzi a požádal návrhovou komisi. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 77/04/14 
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- bere na vědomí usnesení ze zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci při Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje ze dne 2.4.2014. 

 

Zodpovídá: Jakub Pánik, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci 

 
hlasování: pro 36, proti 0, zdržel se 2 

 

 
11. Koncepce rozvoje a řízení nemocnic Karlovy Vary, Cheb a Sokolov 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Bc. Čermák uvedl, že na jednání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje konaném dne 22.11.2013 obdržel úkol, a to zajistit zpracování koncepce rozvoje 

Lůžkového fondu v nemocnicích v Karlovarském kraji a na základě tohoto úkolu byly předloženy analýzy 

společně s navrženým usnesením a zároveň je předložen názor Rady Karlovarského kraje. Dále uvedl,  

že z jednotlivých koncepcí vznikly různé návrhy, se kterými se Rada Karlovarského kraje neztotožňovala. 

Zejména Bc. Čermák zdůraznil, že nehodlá prodat ani pronajmout či nechat řídit Karlovarskou krajskou 

nemocnici a.s., někým takovým jakým byla ,,česká zdravotní“ a shrnul zastupitelům jednotlivé návrhy.  

Ing. Kulhánek uvedl, že není vhodně předložen tento materiál, zejména by měl být určen cíl a strategie,  

a s takto předloženým materiálem se vracíme zpět do minulosti. Ing. Hora uvedl, že se vracíme hodně  

do minulosti a myslí si, že zastupitelům měly být předloženy varianty a alternativy, jak postupovat  

a uvedl, že úkol nebyl splněn a takto předložené usnesení nelze prohlasovat. Ing. Balatka uvedl, že by bylo 

vhodné na tak závažné téma svolat Zastupitelstvo Karlovarského kraje v mimo řádný termín, v minulosti 

byl tento požadavek dán, ale nebylo ho vyslyšeno. Dále uvedl, že od koncepce očekával, jaká péče bude 

nastavena v Karlovarském kraji. Mgr. Zahradníček uvedl, že tato problematika byla již řešena na jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje konaném v Sokolově a tehdy bylo jasně uloženo,  

že Bc. Čermák připraví koncepci zdravotnictví popřípadě variantní model, podle kterého se bude vybírat,  

a přitom v předloženém usnesení je návrh na odmítnutí. Mgr. Zahradníček uvedl, že po dohodě 

s koaličními kluby ve složení TOP 09, ODS, HNHRM a ALTERNATIVY podává návrh na usnesení  

ve znění: navrhujeme odvolat z funkce náměstka hejtmana pro zdravotnictví Karlovarského kraje  

Bc. Čermáka z důvodu nepředložení žádné vlastní koncepce řešení problematiky krajského zdravotnictví. 

Mgr. Blažek shrnul situaci týkající se situace ohledně zdravotnictví a dotazoval se, co bude dál a kdo nese 

odpovědnost. Ing. Horník očekával s novým vedením změnu, ale zjišťuje, že strana KSČM, která vyhrála 

volby, se příliš neprofiluje v oblasti zdravotnictví a vše nechává na sociální demokracii. Dále uvedl,  

že sociální demokracie si ze zdravotnictvím neví příliš rady a spíše experimentuje, tyto problémy by měla 

spíše řešit dozorčí rada. Dále by ho zajímaly informace týkající se proplacených faktur a shrnul působení 

bývalého ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., a myslí si, že tento problém by měl být vyřešen  

do podzimu, jinak sociální demokracii spolu s KSČM tato záležitost smete a zdůraznil zejména, že by se 

mělo jednat zejména pro dobro občanů. PaedDr. Novotný zdůraznil skutečnost takovou, že věc týkající se 

nemocnice se musí rozdělit do dvou částí, a to na část medicínskou a ekonomickou.  

Dále doplnil, že v minulosti byli politici nabádáni k tomu, aby nezasahovali do vedení nemocnice,  

že nemocnice disponuje s lidmi, kteří jsou kompetentní pro vedení nemocnice. Dále upozornil na příchod 

nové úhradové vyhlášky, kterou odsouhlasily TOP 09 a Starostové v Parlamentu ČR, přičemž již 

zmiňovaná vyhláška dopadla velmi silně na nemocnice. V současné době je řešen zejména problém  

po ekonomické stránce. Dále shrnul situaci týkající se zdravotnictví a doplnil, že v koaliční smlouvě  

je uvedeno zachování všech tří nemocnic. Zejména požádal, aby byla vyjasněna otázka obsahu koncepce 

zdravotnictví v kraji a vyjasněna působnost nemocnic v Karlovarském kraji. Ing. Živný vyjádřil osobní 

názor k předloženému materiálu a myslí si, že zpracované analýzy se shodují v některých bodech. Dále se 

zmínil o nulové spolupráci mezi Karlovarskou krajskou nemocnici a. s., a NEMOS Sokolov, která 

vyvrcholila veřejnou kritikou smlouvy o pronájmu nemocnice Sokolov. Dále se domnívá, že dosavadní 

způsob řízení krajského zdravotnictví není dále možno takto provozovat, protože je trvale neudržitelné  

a do budoucna se může stát, že dojde k odvolání dalšího generálního ředitele, který si s touto situací 

neporadí a na základě této skutečnosti se domnívá, že by bylo dobré zohlednit všech pět navržených 

variant a jeho osoba se přiklání k variantě, která umožní, aby lidé kteří zdravotnictví dělají a znají se 

posadili k jednomu stolu a začali řešit problém týkající se zdravotnictví přičemž se přiklání se k variantě 

číslo 3 a zároveň navrhl doplnění usnesení ve znění: - ukládá Radě Karlovarského kraje, rozpracování 

varianty zachování současné struktury, organizace řízení akutní lůžkové zdravotní péče v Karlovarském 
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kraji s cílem předložit finanční a materiálně technické podmínky nutné pro fungování uvedené varianty 

včetně finančních požadavků na Karlovarský kraj, a zároveň činit kroky vedoucí ke stabilizaci nemocnice 

a zvýšení její výkonnosti, přitom bude vycházet ze zásady existence tří okresních nemocnic Karlovy 

Vary, Cheb a Sokolov, které budou dále rozvíjeny na principu rovnosti při plánování finančních 

prostředků z rozpočtu KK s cílem zajistit dostupnou a kvalitní péči pro všechny občany KK. 

Mgr. Vildumetzová souhlasí s názorem Ing. Živného a shrnula ztrátu nemocnice za poslední krátké 

období, dále shrnuje působení ředitelů v Karlovarské krajské nemocnici a myslí si, že nedošlo k žádnému 

postupu kupředu, spíše naopak dochází k nárůstu dluhu a na základě této skutečnosti podává návrh  

na usnesení a to ve znění:  

Ukládá Radě Karlovarského kraje vyhlásit výběrové řízení na dlouhodobý pronájem (PACHT) KKN 

z důvodu dlouhodobých špatných ekonomických výsledků (zadluženost přes 100 mil. Kč) s přísnými 

kvalifikačními a hodnotícími kritérii, (např. zkušenost, ref. projekty, finanční jistota, absence dluhů vůči 

státu a další) 

- ukládá předložit výsledek výběrového řízení na pronájem k posouzení zastupitelům Karlovarského kraje 

jako jednu z variant pro posouzení 

PaedDr. Novotný ohradil se, co se týká pronájmu nemocnice a nenavrhl pronájem pouze přednesl 

varianty. 

 

Mgr. Šindelář, LL.M., si myslí, že dlouhodobě je vše špatně a shrnul jednání, které proběhlo mezi 

bývalým ředitelem Karlovarské krajské nemocnice spolu s Ing. Jakobcem. Připojuje se k návrhu  

Ing. Balatky a myslí si, že v této funkci zklamal a zejména zdůraznil, že tento problém měl být diskutován 

s odborníky. P. Pánik shrnul situaci v nemocnici pod vedením sociální demokracie a co se týká koncepce, 

odbor zdravotnictví měl zpracovat a ne vedení nemocnice a myslí si, že soukromý investor, je to nejlepší 

pro Karlovarskou krajskou nemocnici a myslí si, že v tuto chvíli je nejlepší si z lepšit ekonomickou 

situaci, lékařskou péči a hlavně vyjednávat řádně se zdravotními pojišťovnami. Bc. Čermák upozornil,  

že vyhláška byla likvidační a řídí se koaliční smlouvou, přičemž navrhuje řešení,  

které přednese v červnu na základě nové úhradové vyhlášky. Dále zmínil fungování nemocnic v jiných 

krajích a určitě s devíti lidmi na zdravotnictví není schopen sestavit koncepci a odmítá selhání.  

Mgr. Zahradníček doplnil, že v listopadu byl dán úkol Bc. Čermákovi na listopadovém Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje a nebyl do této doby splněn a neustále se vše svádí na úhradovou vyhlášku a shrnul 

situaci, aby nenastala případná insolvence Karlovarské krajské nemocnice a ptá se na finance a zejména, 

kde se finance na fungování nemocnice vezmou a s názorem pana Pánika nesouhlasí. Mgr. Blažek 

upozornil, že do ztráty dle studie se dostáváme již od roku 2009 a z diskuze vyplývá,  

že řešení je, ale není předloženo písemně a aby se nemocnice byla schopna platit, je potřeba někde nalézt 

100 mil. Kč a souhlasí s hejtmanem, který říká, že nemocnice jsou potřebné pro lidi a zdůraznil,  

že největší problém je v hospodaření a je zejména důležité se bavit o tom, co bude dál a požádal  

Bc. Čermáka, aby zdravotnictví bylo předáno člověku, který bude pracovat na 110 %. Mgr. Borka se 

domnívá, že minulé Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo chybný návrh usnesení  

a především měl být předložen pouze jeden návrh, o kterém mělo být diskutováno. Dále uvedl, že se 

neustále vyhýbáme návrhu, který byl předložen ze strany, v současné době již bývalého generálního 

ředitele Karlovarské krajské nemocnice a.s., aby Karlovarská krajská nemocnice byla tou vlajkovou lodí, 

která v sobě bude soustřeďovat to podstatné co ve zdravotnictví je a myslí si, že je to správné. Dále 

doporučuje, aby byl vytvořen pracovní tým, který dovede myšlenku krajské nemocnice dokonce, tým by 

měl být složen z odborníků a tento tým by měl přijít s jednou variantou, o které se bude diskutovat.  

PaedDr. Novotný po krátkém shrnutí probíhající diskuze, vyhlásil přestávku. 

 

Přestávka od 12:26 do 12:47 hod. 

 

Mgr. Vildumetzová považuje práci Bc. Čermáka za selhání a myslí si, že by sem měl být dán člověk, který 

se bude práci věnovat na sto procent. Mgr. Šindelář, LL.M., chápe, že co se týká úhradové vyhlášky, jedná 

se o celorepublikový problém a ne pouze problém Karlovarské krajské nemocnice a nevyžaduje zázraky,  

ale požaduje strategii, se kterou zhruba seznámil Zastupitele Karlovarského kraje. Dále uvedl, že by bylo 

dobré si říci, co si máme představit pod pojmem kumulovaná ztráta ve výši 34 mil. Kč, jestli je to 

v důsledku nájemní smlouvy, která byla uzavřena a táže se, zda je smlouva v pořádku a zda smlouva byla 

posouzena a požádal Bc. Čermáka o předložení kompletních zpráv ze zasedání představenstva, dozorčí 

rady společnosti Karlovarské krajské nemocnice za poslední čtyři roky na zpět a to zejména z důvodu 
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toho, aby si vytvořil svůj vlastní názor na tuto situaci. PaedDr. Novotný požádal MUDr. Mȁrze  

a Ing. Lokajíčka, aby se k problému vyjádřili. Bc. Čermák zároveň představil MUDr. Mȁrze jako člověka, 

který bude od května řídit nemocnici. MUDr. Mȁrz shrnul ve stručnosti situaci nemocnic a chtěl by,  

aby po stránce zdravotnické to bylo tak, jak je v současné době nastaveno. Dále co se týká financování, 

aby existovala jedna spádová nemocnice, která by měla být řízena krajem a spolu s ní, aby fungovaly 

menší nemocnice. Dále doplnil, že nemocnice má jinou úhradovou vyhlášku než byla v loňském roce  

a počítá se ztrátou okolo 60 mil. Kč a od toho je zapotřebí odečíst regulační poplatky, které byly zrušeny  

a úhradu péče, která je poskytována nad rámec úhradové vyhlášky přičemž předpoklad je snížení cca o 30 

mil. Kč a zdůraznil zejména vyjednávání s pojišťovnami. PaedDr. Novotný odmítá řídit nemocnici a měli 

by jí řídit odborníci. Mgr. Šindelář, LL.M., se tázal budoucího ředitele, co očekává od vedení nemocnice  

a jaké má očekávání. MUDr. Mȁrz, představil stručně představy do budoucna. Ing. Lokajíček vystoupil 

jako zástupce nemocnice v Sokolově. Ing. Lokajíček uvedl, že se zúčastnili listopadového jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje na toto téma, ze kterého vzešlo usnesení a zároveň byli požádáni  

o předložení názoru, jak by bylo vhodné rozvíjet lůžkovou péči v rámci Karlovarského kraje a ten byl 

předložen. Dále co se týká nájemní smlouvy, lze ji projít, zda je vše v pořádku. Dále shrnul počátky 

vedení NEMOSu v Sokolovské nemocnici. Mgr. Borka doplnil, že smlouva souvisí s financemi a zdá se 

mu, aby pronájem byl takový, aby kraji neposkytoval ztrátu. P. Bartůňková se tázala, zda by byli schopni 

si sednout k jednomu stolu, vedení NEMOSu a vedení Karlovarské krajské nemocnice. Ing. Balatka se 

tázal na jednání mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a NEMOSem. Mgr. Borka se tázal Ing. Lokajíčka, 

zda neví, jakou částku kraj investoval do majetku, který pronajímá soukromé nemocnici. Ing. Lokajíček se 

tázal za jaké období. Mgr. Borka doplnil, že by se jednalo o období roku 2011. Ing. Lokajíček dodal, že si 

myslí, že se jedná cca o částku 100 a až 120 mil. Kč. Mgr. Borka si myslí, že se jedná o částku 

dvojnásobnou. P. Murčo shrnul situaci týkající se koncepce a strategie nemocnice. Upozornil na 

skutečnost takovou, že bychom si měli říct, co bude dál a je před námi situace, která není pro nás příliš 

jednoduchá. Dále doplnil, že co se týká navrženého usnesení, má pouze problém s první částí. Ing. Kotek 

uvedl, že ho mrzí, že nebylo svoláno mimořádné jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje a shrnul 

minulost týkající se zdravotnictví v kraji a mělo by se jasně definovat, co bude dál. Dále uvedl, co se týká 

pronájmu nemocnice, co se mu nelíbí. Dále doporučuje, aby byla zřízena jedna příspěvková organizace, 

která bude řídit Karlovarskou krajskou nemocnici a nabízí to pouze k úvaze. Ing. Kotek předložil usnesení 

ve znění:  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje bere na vědomí předložené koncepce a dokumenty místo textace, která 

je uvedena v prvním řádku a poté by doplnil okruh zodpovědných osob o PaedDr. Josefa Novotného  

a Bc. Miloslava Čermáka. Dále požádal o úpravu předloženého usnesení a to ve znění: Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje - ukládá Radě Karlovarského kraje rozpracování varianty zachování současné 

struktury, organizace řízení akutní lůžkové zdravotní péče v Karlovarském kraji s cílem předložit finanční 

a materiálně technické podmínky nutné pro fungování uvedené varianty včetně finančních požadavků  

na Karlovarský kraj, a zároveň činit kroky vedoucí ke stabilizaci nemocnice a zvýšení její výkonnosti. 

PaedDr. Novotný se zúčastnil několika jednání, co je zapotřebí, aby bylo dosaženo cíle a co vlastně 

znamená Krajská nemocnice. Ing. Kotek doplnil, že je důležité si stanovit cíl a stanovit priority.  

PaedDr. Novotný požádal o předložení podkladů od roku 2006 do roku 2013, jak to bylo se zadlužeností  

v nemocnicích v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu. Ing. Horník doplnil, že současné jednání,  

které probíhá, se jedná o velkou show a shrnul financování jednotlivých nemocnic v kraji v minulosti. 

Dále uvedl, že mu vadí, že se vše svádí na úhradovou vyhlášku a je zajímavé, že v ostatních krajích se 

takto neděje a zejména chybí koncepce. Dále požádal vedení kraje, aby na stránkách kraje byla uvedena 

strategie. MUDr. Vastl a navrhuje novou koncepci a v současné době není známo, co vlastně chceme  

a navrhuje sestavit tým odborníků a zejména je důležité si vytvořit řádnou koncepci. Bc. Čermák požádal, 

aby debata byla zcela jasná a v návrzích na usnesení jsou návrhy zcela jasné. Bc. Čekan se táže na otázky, 

kolikátý ředitel bude jmenován, kolikátá koncepce je vytvořena a zda se v současné době jedná o poslední 

pokus a je názoru zřídit komisi napříč politickým spektrem. Vyzval zastupitele, aby situace týkající  

se nemocnice byla řešena a je pro, aby usnesení bylo otevřenější. Mgr. Zahradníček upozornil na 

skutečnost takovou, že se ztratilo půl roku času týkající se otázky zdravotnictví a shrnul jednotlivé 

předložené strategie. Ing. Navrátil shrnul působnost odcházejícího ředitele v Karlovarské krajské 

nemocnici. Dále uvedl, že si není zcela jist, že na jednání se sjedná ta správná cesta v rámci koncepce. 

Mgr. Šindelář, LL.M., myslí si, že je zcela nesmyslné vytvářet jakousi novou komisi napříč politickým 

spektrem, je již vytvořen poradní orgán a požádal zastupitele, aby už se začala nemocnice managersky 

řídit. Pí Bartůňková doplnila, že jsou, důležité kontroly výkonů a zejména toků financí. Bc. Pisár doplnil, 



Zápis ze 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.04.2014 

12.05.2014  Strana 18 (celkem 48) 

aby byla vytvořena expertní komise, která tu situaci vyřeší na základě této skutečnosti podal návrh na 

usnesení ve znění: Zastupitelstvo Karlovarského kraje ukládá Radě Karlovarského kraje, aby zajistila 

vytvoření expertní skupiny ze zástupců všech nemocnic Karlovarského kraje, jejimž úkolem je vytvoření 

koncepce/strategie zdravotnictví v Karlovarském kraji. Tato strategie by byla diskutována a následně 

přijaty konkrétní cíle, např. rozsah péče, počty lůžek, finanční ukazatele atd.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Bc. Pisára 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje ukládá Radě Karlovarského kraje, aby zajistila vytvoření expertní 

skupiny ze zástupců všech nemocnic Karlovarského kraje, jejimž úkolem je vytvoření koncepce/strategie 

zdravotnictví v Karlovarském kraji. Tato strategie by byla diskutována a následně přijaty konkrétní cíle, 

např. rozsah péče, počty lůžek, finanční ukazatele atd. 

 

hlasování: pro 23, proti 1, zdržel se 12 

přijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Kotka 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje bere na vědomí předložené koncepce a dokumenty 

 

hlasování: pro 27, proti 1, zdržel se 3 

přijato 
 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Kotka 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje - ukládá Radě Karlovarského kraje rozpracování varianty zachování 

současné struktury, organizace řízení akutní lůžkové zdravotní péče v Karlovarském kraji  

s cílem předložit finanční a materiálně technické podmínky nutné pro fungování uvedené varianty včetně 

finančních požadavků na Karlovarský kraj, a zároveň činit kroky vedoucí ke stabilizaci nemocnice  

a zvýšení její výkonnosti 

 

hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 17 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Kotka a to o doplnění okruhu zodpovědných osob  

o PaedDr. Josefa Novotného a Bc. Čermáka 

 

hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 12 

přijato 
 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Mgr. Vildumetzové 

- ukládá Radě Karlovarského kraje vyhlásit výběrové řízení na dlouhodobý pronájem (PACHT) KKN 

z důvodu dlouhodobých špatných ekonomických výsledků (zadluženost přes 100 mil. Kč) s přísnými 

kvalifikačními a hodnotícími kritérii, (např. zkušenost, ref. projekty, finanční jistota, absence dluhů vůči 

státu a další) 

- ukládá předložit výsledek výběrového řízení na pronájem k posouzení zastupitelům Karlovarského kraje 

jako jednu z variant pro posouzení 

 

hlasování: pro 4, proti 15, zdržel se 18 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Bc. Čermáka 

- ukládá Radě Karlovarského kraje rozpracování varianty zachování současné struktury, organizace 

řízení akutní lůžkové zdravotní péče v Karlovarském kraji s cílem předložit finanční a materiálně 

technické podmínky nutné pro fungování uvedené varianty včetně finančních požadavků na Karlovarský 

kraj, a zároveň činit kroky vedoucí ke stabilizaci nemocnice a zvýšení její výkonnosti 
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hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 3 

přijato 
 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Ing. Živného 

- ukládá Radě Karlovarského kraje, rozpracování varianty zachování současné struktury, organizace řízení 

akutní lůžkové zdravotní péče v Karlovarském kraji s cílem předložit finanční a materiálně technické 

podmínky nutné pro fungování uvedené varianty včetně finančních požadavků na Karlovarský kraj, a 

zároveň činit kroky vedoucí ke stabilizaci nemocnice a zvýšení její výkonnosti, přitom bude vycházet ze 

zásady existence tří okresních nemocnic Karlovy Vary, Cheb a Sokolov, které budou dále rozvíjeny 

na principu rovnosti při plánování finančních prostředků z rozpočtu KK s cílem zajistit dostupnou 

a kvalitní péči pro všechny občany KK 

 

hlasování: pro 8, proti 5, zdržel se 20 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Mgr. Šindeláře, LL.M., na tajné hlasování o odvolání pana 

náměstka Bc. Čermáka z funkce 

 

hlasování: pro 10, proti 17, zdržel se 9 

nepřijato 
 

Bc. Čekan uvedl, že se mu v návrhu nelíbí spojení vlastní koncepce a na základě této skutečnosti hlasovat 

pro tento návrh nebude. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Mgr. Zahradníček (TOP 09, ODS, HNHRM  

a ALTERNATIVY) 

- navrhujeme odvolat z funkce náměstka hejtmana pro zdravotnictví KK Bc. Čermáka z důvodu 

nepředložení žádné vlastní koncepce řešení problematiky krajského zdravotnictví 

 

 

hlasování: pro 8, proti 16, zdržel se 13 

nepřijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v upraveném znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 78/04/14 
 

- bere na vědomí  

1) Koncepce zdravotnictví v kraji zpracovaná Doc. MUDr. Petrem Svobodou, CSc., generálním ředitelem 

Karlovarské krajské nemocnice a.s. 

2) Finanční analýza s nástinem možností řešení současné ekonomické situace Karlovarské krajské 

nemocnice a.s., zpracovaná společností UNICredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

3) Návrh řízení a rozvoje akutní lůžkové zdravotní péče Karlovarského kraje zpracovaný společností 

NEMOS Group 

 

- ukládá Radě Karlovarského kraje rozpracování varianty zachování současné struktury, organizace řízení 

akutní lůžkové zdravotní péče v Karlovarském kraji s cílem předložit finanční a materiálně technické 

podmínky nutné pro fungování uvedené varianty včetně finančních požadavků na Karlovarský kraj,  

a zároveň činit kroky vedoucí ke stabilizaci nemocnice a zvýšení její výkonnosti 

 

- ukládá odboru zdravotnictví a Odboru legislativnímu a právnímu Krajského úřadu Karlovarského kraje 

připravit varianty možného financování subjektů poskytujících akutní lůžkovou péči v Karlovarském kraji 

tak, aby mohla být realizována výše uvedená varianta 
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- ukládá Radě Karlovarského kraje, aby zajistila vytvoření expertní skupiny ze zástupců všech nemocnic 

Karlovarského kraje, jejimž úkolem je vytvoření koncepce/strategie zdravotnictví v Karlovarském kraji. 

Tato strategie by byla diskutována a následně přijaty konkrétní cíle, např rozsah péče, počty lůžek, 

finanční ukazatele atd. 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního  

představenstvo Karlovarské krajské nemocnice a.s.,  

PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana 

 
hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 11 

přijato 
 

Přestávka od 14:32 do 14:46 hod. 

 
12. Poskytnutí daru Člověku v tísni, o.p.s. 

 

Bod jednání uvedla náměstkyně hejtmana Ing. Valjentová.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

 
hlasování: pro 21, proti 1, zdržel se 2 

nepřijato 

 
Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění na základě požadavku Bc. Čermáka  

 
hlasování: pro 20, proti 2, zdržel se 3 

nepřijato 

 

 
13. Poskytnutí finančního příspěvku na konání 1/2Maratonu Karlovy Vary 2014 

 

Bod jednání uvedla náměstkyně hejtmana Ing. Valjentová. Mgr. Blažek doplnil, že má problém se 

systémem, veškerý žadatelé museli podat žádost, ale tato žádost tímto systémem neprošla a do budoucna 

by požádal Radu Karlovarského kraje, aby tyto žádosti z grantových schémat nepřijímala a zachovala 

proceduru. Ing. Horník požádal, aby všichni žadatele byli vyzváni k tomu, aby jejich žádosti byly 

založeny do systému a bylo to již řešeno v rámci rozpočtu a v případě, že by nepodali žádost včas, žadatel 

má smůlu. Ing. Kotek doplnil, že se měla spíše financovat tělovýchova a sport a dává na zvážení, aby tato 

akce byla podporována. Ing. Navrátil podpořil tento příspěvek a jedná se o výjimečnou akci. Bc. Čekan 

doplnil, že navržená částka je minimální, co kraj může přispět a pořádání Maratonu je opravdu záslužná 

akce a je pro podporu těchto akcí. Mgr. Blažek si nemyslí, že se jedná o špatnou akci a neví, zda navržená 

částka je v adekvátní výši či nikoliv. PaedDr. Novotný se tázal, zda je s částkou v rozpočtu počítáno.  

Ing. Stráská doplnila, že tato částka byla do rozpočtu zařazena. Ing. Jakobec doplnil, že má problém s výši 

navržené částky a seznámil s akcí, která se bude konat v Sokolově. P. Pánik požádal o vysvětlení, z jakého 

důvodu tato akce neprošla sportovní komisí, jelikož by se mělo postupovat dle určitých pravidel.  

PaedDr. Novotný doplnil, že se jedná o to, aby tato akce získala zlatou hvězdu a v loňském roce byla 

získána stříbrná hvězda. JUDr. Sloup uvedl, že sportovní komise tuto záležitost projednala a poté 

předložila ke schválení Zastupitelstvu Karlovarského kraje. Mgr. Šindelář, LLM., neví, co kraji přinese 

zlatá hvězda a nebude hlasovat pro schválení této částky. Mgr. Blažek se tázal, jakou finanční částku 

poskytuje město Karlovy Vary. P. Pánik požádal o názor paní Wernerové. Pí. Wernerová doplnila, že 

v komisi tato žádost zamítnuta nebyla a komise požádala, aby finance byly vyhledány z jiných zdrojů než-

li ze zdrojů, které slouží na podporu tělovýchovy a sportu. PaedDr. Novotný požádal o stažení z programu 
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jednání a do příštího jednání budou Zastupitelům poskytnuty potřebné dokumenty. Ing. Kotek požádal Bc. 

Čekana, aby do příštího jednání poskytnul potřebné dokumenty. PaedDr. Novotný vyhlásil pětiminutovou 

přestávku z důvodu, aby proběhla porada v rámci jednotlivých klubů. Ing. Horník navrhuje, aby materiály 

které jsou zastupitelům předkládány byly po kontrole odborem právním a legislativním z důvodu ochrany 

zastupitelů. PaedDr. Novotný doplnil, že tuto akci podporuje a závisí jen na zastupitelích, zda podpoří tuto 

akci či nikoliv. Pí. Wernerová shrnula práci komise pro školství, mládež a tělovýchovu a je si jistá  

a apelovala spíše na řádnou kontrolu veřejné správy. Pí Bartůňková doplnila, že Město Karlovy Vary 

poskytlo částku 200.000,-- Kč ze sportovního ranku, 21.000,-- Kč z kultury a 64.000,-- Kč 

z mezinárodních vztahů. Mgr. Šindelář, LL.M., uvedl že jedná se o to, aby byly dodržovány povinnosti.    

 

Přestávka od 15:14 do 15:23 hod. 

 

PaedDr. Novotný předložil Zastupitelům Karlovarského kraje podklady a zároveň navrhl stažení bodu 

z programu jednání s tím, že zastupitelé získají potřebné podklady a tento návrh bude projednán na dalším 

jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh PaedDr. Novotného, na stažení bodu č. 13) z programu jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje stáhlo bod z programu jednání. 

 
hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 3 

přijato 

 

 
14. Aktualizace Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje  

na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Šindelář, LL.M., se odkázal na jednací řád a požádal, 

aby o bodu č. 12) bylo opakovaně hlasováno.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Mgr. Šindeláře, aby bylo opakovaně hlasováno o bodu č. 12) 

 

hlasování: pro 15, proti 3, zdržel se 11 

nepřijato 

 

Zastupitelé poté předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 79/04/14 
 

- schvaluje aktualizaci Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Karlovarského kraje  

na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje v navrhovaném znění 

 

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

 
hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 2 

přijato 
 

 
15. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor 

Karlovarského kraje v roce 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 
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schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 80/04/14 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku a předložený návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pro rok 2014, ve výši  

2.750.000,-- Kč 

 

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

 
hlasování: pro 32, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 

 
16. Rozpočtové změny č. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 102, 117, 118, 119, 120, 121/2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Borka se tázal k rozpočtové změně č. 86, zejména co 

se týká územního plánu, zda to má pro obec nějaký význam. Ing. Navrátil doplnil, že význam to má 

z důvodu podnikatelského záměru, který v současné době nemůže být uskutečněn, jelikož obec nemá 

přijatý územní plán a jedná se především o pomoc obci a hlavně lidem, kteří tam žijí. Mgr. Odlevák 

požádal Zastupitelstvo Karlovarského kraje, aby jednotlivé rozpočtové změny byly hlasovány samostatně 

od příštího jednání, z důvodu toho, že jsou některé záležitosti, se kterými zastupitelé nemusí nesouhlasit. 

PaedDr. Novotný doplnil, že tento požadavek bude Radou Karlovarského kraje zvážen.  

Ing. Ullisch dodal, že na městech a obcích je každé rozpočtové opatření schvalováno samostatně. 

Zastupitelé poté předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 81/04/14 
 

- schvaluje  

 

Rozpočtovou změnu č. 81/2014 

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 730.000,-- Kč  

do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 na modernizaci sálu 

Zastupitelstva Karlovarského kraje (dodávky nového hlasovacího a konferenčního systému). 

 

Rozpočtovou změnu č. 82/2014 

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 675.000,-- Kč  

do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 na modernizaci sálu 

Zastupitelstva Karlovarského kraje (dodávky audiovizuální techniky) 

 

Rozpočtovou změnu č. 83/2014 

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 584.502,16 Kč  

do Odboru vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 na úhrady spojené  

s platbou zemního plynu v roce 2014 v rámci centrálního nákupu zemního plynu z roku 2009 

 

Rozpočtovou změnu č. 84/2014 

- zapojení vázaných rozpočtových prostředků z výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši  

1.770.649,81 Kč do Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje  

pro rok 2014 na zimní Olympiádu dětí a mládeže 2014 (ubytování a stravování účastníků, reprezentační 

oblečení, odměny pro trenéry, doprava výpravy) ve výši 797.078,-- Kč, na příspěvky cizím subjektům  
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při významných akcích konaných v Karlovarském kraji ve výši 249.927,-- Kč a na Udržitelnost 

individuálních projektů Karlovarského kraje ve výši 723.644,81 Kč 

 

Rozpočtovou změnu č. 85/2014 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013  

do rozpočtu Odboru ekonomického Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 ve výši 

5.231.428,-- Kč. Jedná se o daň z přidané hodnoty jako vyměřená daňová povinnost za prosinec 2013, 

která byla uhrazena finančnímu úřadu v lednu 2014. 

 

Rozpočtovou změnu č. 86/2014 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013  

do rozpočtu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 ve výši 

 1.574.750,-- Kč na úhradu zakázek:  

Příprava celokrajského strategického dokumentu, podkladový materiál pro přípravu kraje na nové 

programové období EU 2014-2020                                                                              1.000.000,- Kč 

Na zpracování územního plánu obce Prameny                                                                     574.750,- Kč  

 

Rozpočtovou změnu č. 87/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 82.379,-- Kč  do Odboru investic a grantových schémat  

Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného 

Finančním úřadem v Karlových Varech, za pochybení při realizaci projektu Řízení, kontrola, 

monitorování a hodnocení Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 

oblast podpory 5.1. 

 

Rozpočtovou změnu č. 88/2014 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013  

v celkové výši 100.315.793,83 Kč, z toho  20.145.000,-- Kč na akci „ Revitalizace nemocnice v Sokolově 

- Pavilon C, stavební úpravy 1. NP “(na investiční a neinvestiční výdaje) 18.170.793,83 Kč na akci  

„Revitalizace nemocnice v Sokolově -Pavilon E – oční oddělení, stavební úpravy 5. NP “ (na investiční  

a neinvestiční výdaje) a 62.000.000,-- Kč na akci „Rekonstrukce nemocnice v Chebu“ do rozpočtu 

Odboru investic a grantových schémat Krajského úřadu Karlovarského kraje z důvodu pokračování 

realizace investičních akcí neukončených v roce 2013  

 

Rozpočtovou změnu č. 102/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti celkem ve výši 85.379,-- Kč  do Odboru investic a grantových 

schémat  Krajského úřadu Karlovarského kraje k uhrazení: 

• penále z prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Finančním úřadem  

v Karlových Varech za pochybení při realizaci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení 

Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 (akce 

č. 4501) ve výši 82.379,-- Kč 

• správního poplatku souvisejícího s podáním žádosti o prominutí odvodu a penále za pochybení  

při realizaci projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení Globálních grantů Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.1 (akce č. 4501) ve výši 2.000,-- Kč 

• správního poplatku souvisejícího s podáním žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové 

kázně při realizaci projektu Informovanost a publicita Globálních grantů Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 5.2 (akce č. 4502) ve výši 1.000,-- Kč 

 

Rozpočtovou změnu č. 117/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti do rozpočtu Odboru investic a grantových schémat Krajského 

úřadu Karlovarského kraje ve výši 2.000.000,-- Kč k předfinancování globálního grantu Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3-Další vzdělávání pracovníků škol  

a školských zařízení II.   

 

Rozpočtovou změnu č. 118/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti do Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje (nad rámec schváleného rozpočtu 2014) ve výši 115.000,--  Kč a zároveň přesun  
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rozpočtových prostředků z Odboru regionálního rozvoje do Odboru kanceláře ředitele úřadu ve stejné 

výši, k pokrytí mzdových výdajů, přímo souvisejících s realizací projektu Technická pomoc na činnost 

Karlovarského kraje jako regionálního subjektu,  schváleného k realizaci a financování v rámci Programu 

Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem 

Sasko.          

 

Rozpočtovou změnu č. 119/2014 

- zapojení financování Fondu budoucnosti ve výši 213.000,-- Kč do Odboru školství, mládeže  

a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká 

škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary, rozpočtové prostředky budou poskytnuty formou návratné 

finanční výpomoci k předfinancování grantového projektu realizovaného v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

Rozpočtovou změnu č. 120/2014 

- přesun rozpočtových prostředků z rezervy odboru ekonomického do rozpočtu Odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Karlovarského kraje v celkové výši ± 2.800.000,-- Kč. Finanční prostředky jsou určeny 

pro příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje Domov pro seniory Skalka v Chebu na stavební práce 

veřejné zakázky. 

 

Rozpočtovou změnu č. 121/2014 

- zapojení vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013  

do rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje pro rok 2014 

ve výši 5.000.000,-- Kč na posílení dopravní obslužnosti Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

 

hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 6 

přijato 
 

 

17. Informace o realizovaných rozpočtových změnách v roce 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 82/04/14 
 

- bere na vědomí Informaci o realizovaných rozpočtových změnách č. RO 1/2014 až 88/2014 

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

 
hlasování: pro 25, proti 0, zdržel se 6 

 

 
18. Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro obec Valeč 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 
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Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 83/04/14 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje obci Valeč ve výši 40.000,-- Kč na akci 

„Oslavy 500. výročí jmenování Valče městečkem“ 

 

- souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

mezi Karlovarským krajem a obcí Valeč ve výši 40.000,-- Kč 

 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

 
hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 3 

přijato 
 

 
19. Splnění požadavku uloženého Zastupitelstvem KK v souvislosti s usnesením č. ZK 16/02/14  

ze dne 13.2.2014 

 

Bod jednání uvedl PaedDr. Novotný. Mgr. Šindelář, LL. M., se dotazoval na přílohu materiálu  

a společnost Invita s.r.o., uvedenou v tabulce. Uvedl, že na základě dotazu z minulého jednání 

zastupitelstva kraje dostal od JUDr. Havla, resp. od zaměstnanců úřadu, smlouvu o dílo, všechny faktury 

vystavené společností Invita s.r.o. a výkazy práce, na základě kterých probíhala fakturace. Uvedl,  

že se nejedná o smlouvu o dílo, ale o mandátní smlouvu. Objem peněžních prostředků, který měl být 

vyplacen společnosti Invita s.r.o., celkem činil 2.268.000,-- Kč, přičemž se mělo jednat o neuznatelné 

výdaje za nezávislý dohled nad realizací projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v Karlovarském kraji. 

Společnosti Invita s.r.o. nebylo vyplaceno 2.268.000,-- Kč, ale bylo jí vyplaceno 2.802.310,-- Kč, přičemž 

rozdíl byl hrazen z rozpočtu odboru informatiky. Ze smlouvy o dílo a z průvodního listu vyplývá,  

že to neprošlo standardním schvalovacím kolečkem, přičemž zpracovatelem je JUDr. Havel, chybí tu 

stanovisko odboru legislativního a právního a odboru, kterého se to týká, tzn. odboru informatiky, jediný 

se k tomu vyjadřoval odbor ekonomický zřejmě z důvodu, že k tomu prostředky v rozpočtu byly. Jsou zde 

nesrovnalosti týkající se této smlouvy a je to poměrně neprůhledné. Dále uvedl, že spočítal hodiny,  

které byly odpracovány společností Invita s.r.o. Bylo jich celkem 387,5, přičemž v poměru k vyplacené 

částce 2.802.310,-- Kč tvoří hodinová sazba 7.231,-- Kč. Třetí dotaz se týká samotné společnosti Invita 

s.r.o. Ing. Kotek zde v souvislosti s 1/2 Maratonem zmínil jakousi závadu na straně příjemce plnění,  

že nejsou publikovány účetní závěrky, v případě 1/2 Maratonu to bylo pravděpodobně naposledy v roce 

2011. Společnost Invita s.r.o., má v obchodním rejstříku naposledy založenou zprávu za rok 2007, tudíž 

by se dalo tvrdit, že od roku 2007 je to taková neznámá společnost, pokud se jedná o její hospodaření. 

Jednatelem společnosti je jakýsi pan Vašta, který se za společnost zúčastnil jako jediný veškerých 

kontrolních dnů a kontrolních operací. Dále se dotazoval, zda práce, kterou společnost Invita s.r.o.,  

pro kraj odvedla, byla skutečně zapotřebí, protože z výkazů práce vyplývá, že na projektu se účastnila celá 

řada IT firem, přičemž se domnívá, že odbor informatiky krajského úřadu má natolik schopné 

zaměstnance, kteří by tu kontrolní činnost mohli vykonávat sami, tudíž se vyplacená částka jeví jako 

vyhozené peníze. Dále uvedl, že ze zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2012, která se zabývá 

riziky outsourcování služeb ve veřejné zprávě, vyplývá, že se jedná o přenášení odpovědnosti  

na externí organizace a v řadě případů vede i ke korupčnímu jednání. Otazníků nad touto konkrétní 

smlouvou a touto konkrétní spoluprací je tedy celá řada. Požádal JUDr. Havla, jakožto předkladatele,  

o vysvětlení, proč se tato smlouva uzavírala nestandardně, tzn., že se na tom nepodílelo kolečko odborů, 

kdo společnost Invita s.r.o., oslovil, zda vzešla z nějakého výběrového řízení, kdo určil cenu, která je  

dle jeho názoru opravdu vysoká a celkově se dotazoval na účelovost této spolupráce se společností.  

JUDr. Havel požádal o písemnou podobu dotazů. Uvedl, že tato záležitost je stará tři až čtyři roky, 

přičemž firmu nevybíral sám, ale byla vybírána ve výběrovém řízení. Mgr. Odlevák uvedl, že před čtyřmi 

lety v zastupitelstvu neseděl, přičemž lidé pohybující se v Karlovarském kraji se často znají s dalšími 

lidmi, stejně jako se Mgr. Šindelář, LL.M., jistě zná se spousty právníků v oboru. Mgr. Šindelář LL.M., 

uvedl, že písemně posílat dotazy nebude, jelikož jsou otázky na záznamu. Dále uvedl, že se jedná  

o poměrně vysokou částku, která byla vyplacena společnosti, která nepředkládá své výsledky  

o hospodaření rejstříkovému soudu a nezasílá je do sbírky listin, porušuje tedy v tomto smyslu svoji 
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zákonnou povinnost. JUDr. Havel uvedl, že v tomto okamžiku nelze říci, zda je cena přiměřená či ne, ale 

jedná se o projekt za cca 135 mil. Kč. Dále uvedl, že si nechá přepsat záznam jednání a na otázky odpoví 

písemně. Mgr. Šindelář, LL.M., se dotazoval členů rady kraje obecně na neuznatelné výdaje, které byly 

hrazeny, jelikož v řadě případů byly neuznatelné výdaje v určitém plánu, a ten plán byl překročen. 

Zastupitelé předložené usnesení schválili. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 84/04/14 
 

- bere na vědomí informační materiál vzniklý na základě požadavku uloženého Zastupitelstvem KK  

v souvislosti s usnesením č. ZK 16/02/14 ze dne 13.2.2014.  

Tyto informace jsou obsaženy v tabulkách, které jsou přílohou důvodové zprávy. 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

 
hlasování: pro 23, proti 3, zdržel se 6 

 

 
20. Dodatek č. 2 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 07/2005 "Jednací řád výborů Zastupitelstva 

Karlovarského kraje" 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 85/04/14 
 

- schvaluje dodatek č. 2 předpisu zastupitelstva kraje č. PZ 07/2005 "Jednací řád výborů Zastupitelstva 

Karlovarského kraje" 

 

Zodpovídá: Ing. Miroslav Očenášek, vedoucí odboru vnitřních záležitostí  

 

hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 3 

přijato 

 
Ing. Horník zpochybnil hlasování a požádal PaedDr. Novotného, aby bylo o předloženém návrhu 

opakovaně hlasováno. 

 

Návrhová komise: navrhla hlasovat o předloženém návrhu opakovaně 

 

hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 1 

přijato 
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21. Žádost společnosti JOKER, o.s., IČO 26656892, se sídlem Karlova 17, 350 02 Cheb, o prominutí 

odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 86/04/14 
 

- souhlasí s prominutím odvodu za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 % z částky 2.400,-- Kč,  

tj. 2.160,-- Kč, a ve výši 90 % z částky 8.470,-- Kč, tj. 7.623,-- Kč, společnosti JOKER, o.s.,  

IČO 26656892, se sídlem Karlova 17, 350 02 Cheb 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

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

 
hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 5 

přijato 

 

 
22. Žádost Libora Baláka - Karlovarské hudební divadlo, IČO 49759302, sídlem Celní 13, Karlovy 

Vary, PSČ 360 05, o prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Odlevák nahlásil možný střet zájmů z důvodu toho,  

že pracoval na Městském úřadě Karlovy Vary ve funkci vedoucího odboru kultury. P. Pánik navrhl 

projednat body č. 22 – 25) en bloc na základě dohody v koaličním klubu.  

 

Návrhová komise: navrhla hlasovat o návrhu p. Pánika hlasovat en bloc body č. 22 - 25 

 

hlasování: pro 23, proti 5, zdržel se 5 

přijato 

 

Mgr. Odlevák opět nahlásil možný střet zájmu k následujícím bodům, které budou hlasovány en bloc.  

Ing. Kotek požádal o vysvětlení finančních položek k bodu č. 22 a zároveň uvedl, že je zmaten z tohoto 

předloženého bodu z hlediska prominutí vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně.  

PhDr. Mgr. Smoleja doplnil, že žádost pana Baláka se týká opakovaného porušení částka se postupně 

sčítá. Mgr. Borka uvedl, že ho mrzí kontrola, která proběhla u pana Baláka, která byla pozitivní z důvodu 

toho, že vždy bylo ubezpečováno, že je vše v naprostém pořádku a na základě této skutečnosti navrhl o 

bodu č. 22) hlasovat samostatně.   

 

Návrhová komise: navrhla hlasovat o návrhu Mgr. Borky 

 

hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 2 

přijato 
 

PaedDr. Novotný ukončil diskuzi a požádal návrhovou komisi. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 
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hlasování: pro 15, proti 3, zdržel se 12 

nepřijato 

 

 
23. Žádost Základní umělecké školy Fryderyka Chopina, IČO 47721472, sídlem Ibsenova 87, 

Mariánské Lázně, PSČ 353 01, o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložená usnesení 

k bodům č. 23, 24 a 25 schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení bodů č. 23, 24 a 25 v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 87/04/14 
 

- souhlasí s prominutím povinnosti uhradit odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 90 %  

z celkové částky 15.000,-- Kč, tj. 13.500,-- Kč 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

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

 

 
24. Žádost Základní školy jazyků Karlovy Vary, IČO 00872296, sídlem Libušina 1032/31, Karlovy 

Vary, PSČ 360 01, o prominutí vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové 

kázně 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 88/04/14 
 

- souhlasí s prominutím vyměřeného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, a to  

ve výši 100 % z celkové částky 3.031,-- Kč, tj. 3.031,-- Kč 

 

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

 

 
25. Žádost Základní školy Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov, IČO 75005484, se sídlem 

Školní 786, Sokolov, PSČ 357 31, o prominutí povinnosti odvodu 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 89/04/14 
 

- souhlasí s prominutím povinnosti zaplatit odvod ve výši 31.539,-- Kč za porušení rozpočtové kázně, a to 

ve výši 100 % z této částky, Základní škole Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov, IČO 75005484,  

se sídlem Školní 786, Sokolov, PSČ 357 31 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

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

 
hlasování en bloc o bodech č. 23 – 25): pro 25, proti 0, zdržel se 7 

přijato 
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26. Splátkový kalendář částky 174.712,-- Kč s příslušenstvím pro společnost Carlsbader Gate o.p.s. 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 90/04/14 
 

- schvaluje navržený splátkový kalendář společnosti Carlsbader Gate o.p.s., na jehož základě bude dlužná 

částka ve výši 174.712,-- Kč s příslušenstvím splácena pravidelnou měsíční splátkou ve výši 2.000,- Kč 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

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

 
hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 5 

přijato 

 

 
27. Schválení uzavření smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Krásné Údolí „O spolupráci  

při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy 

Karlovarského kraje“ 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 91/04/14 
 

- schvaluje  

a) předložený návrh smlouvy mezi Karlovarským krajem a obcí Krásné Údolí „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 Krásné Údolí „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: pro 28, proti 0, zdržel se 1 

přijato 
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28. Schválení nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu  

za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 92/04/14 
 

- bere na vědomí informaci o novém znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu 

za porušení rozpočtové kázně v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

- schvaluje přijetí a používání nového znění Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti 

odvodu za porušení rozpočtové kázně u smluv o realizaci grantového projektu uzavřených do 30.4.2012  

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investic a grantových schémat  

 
hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 

 
29. Informace o ukončení projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Centrum odborného 

vzdělávání Ostrov (SPŠ Ostrov)“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 93/04/14 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení projektu a závěrečném vyúčtování projektu „Centrum odborného 

vzdělávání Ostrov (SPŠ Ostrov)“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ostrov 

 

Zodpovídá: Ing. Pavel Žemlička, ředitel příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Ostrov 

  
hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 4 

 

 
30. Odvolání proti platebním výměrům k projektům CZ.1.09/3.1.00/07.00014 Rozvoj dopravní 

infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa a CZ.1.09/3.1.00/19.00524 Rozvoj 

dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 
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usnesením č. ZK 94/04/14 
 

- bere na vědomí informaci k platebním výměrům č. 2/2014 až 10/2014 na odvody za porušení 

rozpočtové kázně ve věci projektů reg. č. CZ.1.09/3.1.00/07.00014 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic 

II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa a reg. č. CZ.1.09/3.1.00/19.00524 Rozvoj dopravní 

infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa (dále jen "platební výměry"), 

informaci o úhradě právních služeb v souvislosti s přípravou odvolání proti platebním výměrům 

 

- schvaluje  

- poskytnutí finančních prostředků ve výši 642.857,-- Kč na úhradu právních služeb  

v souvislosti s přípravou odvolání proti platebním výměrům Krajské správě a údržbě silnic, příspěvkové 

organizaci, formou zvýšení jejího provozního příspěvku 

 poskytnutí finančních prostředků ve výši konečných odvodů za porušení rozpočtové kázně  

po nabytí právní moci platebních výměrů Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové 

organizaci formou zvýšení jejího provozního příspěvku 

 

- ukládá Odboru ekonomickému Krajského úřadu Karlovarského kraje zajistit převod 

 finančních prostředků ve výši 642.857,-- Kč na úhradu právních služeb v souvislosti s přípravou 

odvolání proti platebním výměrům Krajské správě a údržbě silnic, příspěvkové organizaci, formou 

zvýšení jejího provozního příspěvku 

 finančních prostředků ve výši konečných odvodů za porušení rozpočtové kázně po nabytí právní moci 

platebních výměrů Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, formou 

zvýšení jejího provozního příspěvku. 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Dagmar Divišová, vedoucí ekonomického odboru 

Ing. Zdeněk Pavlas, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

hlasování: pro 23, proti 1, zdržel se 9 

přijato 

 

 
31. Zákonodárná iniciativa Zastupitelstva Karlovarského kraje – novelizace zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 95/04/14 
 

- schvaluje zákonodárnou iniciativu Zastupitelstva Karlovarského kraje ve věci novelizace zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle návrhu 

 

- pověřuje člena Zastupitelstva Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, jednáním o návrhu 

novely zákona v orgánech Parlamentu České republiky 

 

- ukládá hejtmanovi Karlovarského kraje PaedDr. Josefu Novotnému, předložit předsedovi Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

spolu s přijatým usnesením zastupitelstva, dle návrhu 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
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Zodpovídá: Mgr. Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství  

 
hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 3 

přijato 

 

 
32. Poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na značení cyklistických tras a stezek v roce 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Zahradníček uvedl, že v důvodové zprávě je uvedeno, 

že na základě monitorovacích systémů, které byly umístěny na trase, zaznamenaly pohyb celkem 30.000 

uživatelů na lávce ve Svatošských skalách na té páteřní cyklostezce a upozorňuje na to, že lávka je podle 

odborníků ve stavu, kdy se bude muset rekonstruovat, ale město Loket bohužel nedisponuje s financemi 

potřebnými pro rekonstrukci. Zastupitelé poté předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění   

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 96/04/14 
 

- schvaluje poskytnutí příspěvku Klubu českých turistů na údržbu a nové značení cyklistických tras  

a stezek v Karlovarském kraji v roce 2014 ve výši 450.000,-- Kč 

 

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

 
hlasování: pro 33, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 

 
33. Poskytnutí příspěvku Českým drahám, a.s. v roce 2014 na realizaci projektu ,,Rozšíření 

cyklopůjčoven v Karlovarském kraji" 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 97/04/14 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku v roce 2014 Českým drahám, a.s. ve výši 150.000,-- Kč 

na náklady související s rozšířením služeb a podporou systému půjčování kol v Karlovarském kraji 

 

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

 
hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 

 
34. Program obnovy venkova 2014 - návrh rozdělení příspěvků dotační tituly 1 – 3 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. P. Pokorný uvedl, že u tohoto bodu se zdrží hlasování   

z důvodu podjatosti. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 
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Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 98/04/14 
 

- schvaluje předložený návrh přerozdělení příspěvků v rámci Programu obnovy venkova 2014, dotační 

tituly 1-3, dle přílohy č. 1 

 

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

       
 hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 

 
35. Projekt Partnerství pro budoucnost 3 - závěrečná zpráva 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 99/04/14 
 

- bere na vědomí závěrečnou zprávu projektu Partnerství pro budoucnost 3 

 

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

 
hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 1 

 

 
36. Návrh na udělení dotací pro rok 2014 v dotačním titulu „Podpora územně plánovací činnosti 

obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje – I. kolo  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Bc. Pisár uvedl, že u tohoto bodu se zdrží hlasování   

z důvodu podjatosti. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 100/04/14 
 

- schvaluje žádost o výjimku z Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, na úseku územně plánovací činnosti obcí pro rok 2014 

pro obec Kolová i navrhované rozdělení dotací obcím v rámci dotačního titulu „Podpora územně 

plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního 

rozvoje, v roce 2014 – I. kolo 

 

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

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
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37. Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji – II. etapa Slavkovský les a zhodnocení 

potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 101/04/14 
 

- bere na vědomí Koncepci běžeckého lyžování v Karlovarském kraji - II. etapa Slavkovský les  

a zhodnocení potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje 

 

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

 
        hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0 

 

 
38. Zpráva o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za rok 2013 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 102/04/14 
 

- bere na vědomí zprávu o činnosti Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvkové organizace, za 

rok 2013 

 

Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 

 
hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 3 

 

 
39. Schválení výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 103/04/14 
 

- schvaluje návrh rozdělení finančních prostředků v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti 

Karlovarského kraje na inovační vouchery pro rok 2014 dle návrhu 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, příspěvková 

organizace 
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hlasování: pro 29, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 

 
40. Projekt "OPPI - Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje", akce č. 4332 - ukončení 

projektu 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 104/04/14 
 

- schvaluje ukončení projektu "OPPI - Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje", akce č. 4332 

a jeho vyřazení z Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského kraje 

 

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

 
 hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 

 
41. Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 105/04/14 
 

- schvaluje dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v 

Hazlově, příspěvková organizace 

 

- schvaluje v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předání nemovitých a movitých věcí, dle 

Přílohy č. 1.  k hospodaření (svěřený majetek) příspěvkové organizaci zřízené Karlovarským krajem 

Domovu pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, se sídlem 

Hazlov, část Skalka č.p. 60, 352 01  Aš, IČO 71 17 53 18. 

 

- vydává dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA"  

v Hazlově, příspěvková organizace 

 

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

se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace, k podpisu hejtmanovi 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  
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hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 

 
42. Individuální projekt Karlovarského kraje "Služby sociální prevence v Karlovarském kraji" 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 106/04/14 
 

- schvaluje projektový záměr individuálního projektu Karlovarského kraje "Služby sociální prevence  

v Karlovarském kraji" 

 

- schvaluje realizaci individuálního projektu Karlovarského kraje "Služby sociální prevence  

v Karlovarském kraji", žadatele o finanční podporu, vedoucího projektu, finanční krytí projektu, 

předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu 

 

- jmenuje vedoucím individuálního projektu Karlovarského kraje "Služby sociální prevence  

v Karlovarském kraji" ředitele Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, 

Ing. Uhříčka 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 

 
43. Projekt ,,Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné bydlení 

,,PATA" v Hazlově II" 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 107/04/14 
 

- schvaluje projektový záměr projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, 

příspěvková organizace, "Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné 

bydlení "PATA" v Hazlově II", v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 

3, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 

 

- schvaluje realizaci projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, 

příspěvková organizace, "Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné 

bydlení "PATA" v Hazlově II", v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 

3, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, žadatele o finanční podporu, 

vedoucího projektu, finanční krytí projektu, předběžný harmonogram a aktivity projektu dle návrhu 

 

- jmenuje vedoucím projektu Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, 
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příspěvková organizace, "Podpora sociální služby vycházející z transformačního procesu - chráněné 

bydlení "PATA" v Hazlově II" ředitele Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, 

příspěvková organizace, Daniela Lindenberga 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí  

 
hlasování: pro 31, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 

 
44. Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – schválení odůvodnění účelnosti veřejných zakázek  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 108/04/14 
 

- schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky „Lineární urychlovač pro nemocnici  

v Chebu“ 

 

Zodpovídá: Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., generální ředitel KKN a.s. 

      
 hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 

 
45. Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 109/04/14 
 

- 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, schválit dodatek č. 10  

ke zřizovací listině Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu 

 

- pověřuje odbor zdravotnictví vydáním úplného znění zřizovací listiny Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 1 

přijato 
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46. Aktuální informace o projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení  

a modernizace technologie pro příjem TV“ financovaného v rámci Integrovaného operačního 

programu 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Šindelář, LL.M., seznámil Zastupitele Karlovarského 

kraje s financováním projektu a požádal Bc. Čermáka o vysvětlení, z jakých důvodů dochází k nárůstu 

neuznatelných výdajů. Bc. Čermák uvedl, že se jedná o projekt, který byl spuštěn jako jeden z prvních a to 

je jeho nevýhoda, v současné době se čeká na to, až bude projekt ukončen. Ing. Šalátová doplnila,  

že každoročně se předkládá informace o plnění tohoto projektu do Zastupitelstva Karlovarského kraje  

a všechny neuznatelné výdaje jsou schváleny usneseními Zastupitelstva Karlovarského kraje.  

Mgr. Šindelář, LL.M., shrnul tuto problematiku následovně, v současné době se čeká až bude projekt 

ukončen celorepublikově a než nastane toto ukončení, kraj je povinen hradit za udržovací práce, jsme 

povinni ročně platit nějaké částky. Ing. Šalátová uvedla, že v důvodové zprávě je detailně vše uvedeno  

a zejména zdůraznila to, že projekt neustále běží. PaedDr. Novotný ukončil diskuzi a požádal návrhovou 

komisi. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje nepřijalo k tomuto bodu žádné usnesení. 

 
hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 8 

nepřijato 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění na základě požadavku Bc. Čermáka  

 
hlasování: pro 19, proti 1, zdržel se 4 

nepřijato 

 

 
47. Projekt: „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, 

příspěvkové organizace“ financovaný v rámci 23. výzvy Integrovaného operačního programu, 

prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – Služby  

v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

 

Bod jednání uvedl PaedDr. Novotný. Ing. Kotek se dotazoval na stáří vozidel, jelikož z materiálu vyplývá, 

že více než 70 % vozidel je starších sedmi let, tím jsou vyšší náklady na opravy vozidel, tudíž tento 

materiál řeší také obměnu vozového parku. V současné době je vyhlášené výběrové řízení na opravy 

vozidel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o., přičemž požádal o prověření podmínek 

zadání, jelikož se domnívá, že jsou diskriminační v omezení účastníků výběrového řízení a požádal  

o zjištění, zda je výběrové řízení korektní. Dále uvedl, že v období od nástupu nového ředitele 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, p.o. se zvýšil počet výjezdů a požádal o prověření 

nedůvodných výjezdů a jejich oprávněnosti, jelikož se výjezdy musí následně složitě dokazovat, aby to 

pojišťovny proplatily. Jelikož tento materiál řeší nákup vozidel, je dobré vědět, kolik jich opravdu 

potřebujeme. Leasing také prodražuje vozidla, jelikož vybavení by zůstalo z původních vozidel, samotné 

vozidlo by nebylo příliš drahé při přímém nákupu vozidel za využití dotací. Požádal tedy Bc. Čermáka  

o zrevidování, proč kupovat vozidla na leasing a o vyhodnocení oprávněnosti výjezdů. PaedDr. Novotný 

uvedl, že takovéto dotazy ohledně vozidel rada kraje pokládala řediteli Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, p.o. Ing. Kotek uvedl, že pokud dochází k výjezdům tímto způsobem, tak poté může 

docházet k deformaci evidence, proto tedy požádal o lepší posouzení a kontrolu toho, jak to probíhá 

reálně. Bc. Pisár se dotazoval, zda se aktivity 3.2 a 3.3 projektu nekříží s aktivitami již běžícího projektu 

„Jednotná úroveň informačního systému“, jelikož aktivity 3.2 a 3.3 jsou o informačních technologiích. 

Dotazoval se dále na operativní leasing, jelikož v příloze „optimalizace vozového parku“ je uvedeno,  

že operativní leasing 10 vozidel a 1 randez-vous bude sjednán se smlouvou na 4 roky, ale vyčísleny byly 

náklady pouze na polovinu roku 2014 a rok 2015, tudíž zde chybí náklady operativního leasingu na roky 

2016 a 2017. Dotazoval se, kolik tedy skutečně bude stát operativní leasing těch 10 sanitek a 1 randez-
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vous. Pokud by náklady v roce 2016 a 2017 byly stejné jako za rok 2015, tak by náklady na operativní 

leasing vyšly na cca 21 mil. Kč, přičemž ty sanitky by se pak vracely. Dále se dotazoval na údržbu, jelikož 

je v materiálu uvedeno, že zvýšené náklady na operativní leasing budou částečně kryty sníženým 

objemem finančních prostředků vynaložených na servis a opravy vozidel. Dotazoval se, zda se tedy jedná 

o to, že pronajmeme 10 nových sanitek, 10 starých odstavíme, jelikož v případě, že bychom je 

neodstavily, tak na opravách příliš neušetříme. Bc. Čermák odpověděl Bc. Pisárovi, že se jedná o různé 

projekty, jelikož jeden projekt je nový, ten druhý běží již delší dobu. Existuje zde možnost koupit sanitky 

z nové výzvy, z toho důvodu bude operativní leasing realizován v omezenější formě, nebude se jednat  

o 10 vozidel, ale zřejmě pouze o 5 vozidel, ale toto se ještě bude řešit. Uvedl, že dotazy Ing. Kotka  

a Bc. Pisára zodpoví písemně. Mgr. Borka se dotazoval, zda tento materiál o akceschopnosti Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, p.o., souvisí také s propouštěním řidičů, pro které je to v současné 

době prakticky likvidační. Bc. Čermák uvedl, že vnímá tuto situaci ohledně propouštění řidičů,  

ale bohužel zde není jiné řešení. Uvedl, že za první čtvrtletí je Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje, p.o., v zisku. Zastupitelé předložené usnesení schválili. 

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 110/04/14 
 

- bere na vědomí informace o projektu „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ 

 

- schvaluje zařazení projektu „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje, příspěvkové organizace“, na který bude žádána finanční podpora v rámci 23. výzvy Integrovaného 

operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 

- Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, do Akčního plánu Programu rozvoje Karlovarského 

kraje 2007 – 2013 

 

- schvaluje, že žadatelem o dotaci pro projekt: „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby 

Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ v rámci 23. výzvy Integrovaného operačního programu, 

prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti 

bezpečnosti, prevence a řešení rizik, bude Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace, Závodní 390/98C, Karlovy Vary 360 06 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt „Zvýšení 

akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ v rámci 23. 

výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 

služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

 

- pověřuje ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace,  

MUDr. Romana Sýkoru, PhD. podpisem žádosti o finanční podporu na projekt: „Zvýšení akceschopnosti 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ financovaný v rámci 23. 

výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 

služeb, oblast podpory 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

 

- schvaluje celkové předpokládané uznatelné výdaje projektu: „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické 

záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ ve výši  80.000.000,-- Kč včetně DPH 

 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit spolufinancování projektu „Zvýšení akceschopnosti 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ ve  výši 15 % způsobilých 

výdajů, tj 12.000.000,--Kč včetně DPH 

 

- schvaluje závazek Karlovarského kraje zajistit předfinancování projektu „Zvýšení akceschopnosti 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace“ ve výši celkových výdajů 

100 %, tj. 80.000.000,-- Kč včetně DPH, z prostředků kraje 
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Termín kontroly: 11.12.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Alena Šalátová, vedoucí odboru zdravotnictví  

 
hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 5 

přijato 

 

 
48. Příspěvky subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 111/04/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančních příspěvků subjektům v oblasti sportu z rozpočtu Karlovarského kraje na 

rok 2014 v celkové výši 2.588.000,- Kč dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu zveřejnit seznam schválených příspěvků 

a předložit smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

Termín kontroly: 16.10.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 
49. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Sokolov 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 112/04/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje městu Sokolov ve výši 

50.000,- Kč na podporu „Olympijského dne mládeže“, který je součástí nově vznikající akce „Sokolovský 

čtvrtmaraton a Olympijský den mládeže 2014“, včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 1 

přijato 
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50. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 

Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 113/04/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 

Základní umělecká škola Sokolov, Staré námětí 37, ve výši 10.000,- Kč na částečné pokrytí výdajů 

souvisejících s účastí a reprezentací Karlovarského kraje na 8. ročníku celostátní přehlídky dětských 

pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu hejtmanovi 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 

 
51. Změny u příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných 

Karlovarským krajem 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 114/04/14 
 

- schvaluje s účinností od 1. května 2014 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem spočívající ve změně 

adres jejich sídel dle návrhu včetně vydání příslušných dodatků dle návrhu 

 

- schvaluje s účinností od 1. května 2014 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem spočívající ve změně 

adresy sídla zřizovatele ze Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary, na Závodní 353/88, 360 06 Karlovy 

Vary, včetně vydání dodatků dle návrhu 

 

- schvaluje s účinností od 1. května 2014 změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem spočívající v rozšíření 

bodu 3. „Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem organizace" o odstavec 3. ve znění "Ředitel 

po předchozím odsouhlasení Radou Karlovarského kraje jmenuje a odvolává svého zástupce, který 

ředitele v jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností. Zastupování organizace 

ostatními zaměstnanci se řídí obecnými předpisy a organizačním řádem organizace,", včetně vydání 

dodatků dle návrhu 
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- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit dodatky ke zřizovacím 

listinám k podpisu hejtmanovi, realizovat úkoly spojené se žádostí zřizovatele o zápis změn v údajích 

vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

- ukládá ředitelům příspěvkových organizací zapsaných v obchodním rejstříku provedení zápisu změn  

v tomto rejstříku 

 

- zmocňuje vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu k podpisu žádostí 

zřizovatele o zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 

 
52. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na soutěže  

a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 115/04/14 
 

- schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na zabezpečení okresních 

a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 

2014 příspěvkovým organizacím Dům dětí a mládeže Karlovy Vary ve výši 345.000,-- Kč, Dům dětí  

a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, ve výši 245.000,-- Kč a Dům dětí a mládeže, 

Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, ve výši 245.000,-- Kč včetně uzavření smluv dle 

návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky k podpisu hejtmanovi 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 

 
53. Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 

na financování realizace projektu „Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" 

příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 
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Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 116/04/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci 

Integrovaná střední škola Cheb na spolufinancování realizační fáze projektu "Modernizace strojů  

a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" ve výši 5.925.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

za podmínky, že projekt bude vybrán k realizaci 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 

organizaci Integrovaná střední škola Cheb na předfinancování realizační fáze projektu "Modernizace 

strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku" ve výši 34.075.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy  

dle návrhu za podmínky, že projekt bude vybrán k realizaci 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy k podpisu hejtmanovi 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

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

 
hlasování: pro 27, proti 0, zdržel se 3 

přijato 

 

 
54. Smlouva o poskytnutí příspěvku a návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 

na financování realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v 

Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" příspěvkové organizace První české 

gymnázium v Karlových Varech  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 117/04/14 
 

- schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci První 

české gymnázium v Karlových Varech na spolufinancování realizační fáze projektu "Rekonstrukce a 

dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního křídla" ve výši 

10.210.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu za podmínky, že projekt bude vybrán k realizaci 

 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 

organizaci První české gymnázium v Karlových Varech na předfinancování realizační fáze projektu 

"Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa - přístavba západního 

křídla" ve výši 58.990.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu za podmínky, že projekt bude 

vybrán k realizaci 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvy k podpisu hejmanovi 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Papež, ředitel příspěvkové organizace Prvního českého gymnázia v 

Karlových Varech 

 
hlasování: pro 30, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
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55. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje 

na předfinancování realizace projektu Karlovarského kraje „Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání v Karlovarském kraji" 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 118/04/14 
 

- schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského 

kraje na předfinancování realizační fáze projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v 

Karlovarském kraji" mezi Karlovarským krajem a jeho finančními partnery v projektu dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit Dodatek č. 1 k podpisu 

hejtmanovi 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
hlasování: pro 28, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 

 
56. Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období od 1. ledna 

2014 do 20. března 2014 

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný a vyzval pana Luboše Veselého, aby se ujal slova, a to 

z důvodu toho, že podal přihlášku do diskuze. P. Veselý se obrací na Zastupitele Karlovarského kraje 

s pocitem takovým, že v Karlovarský kraj se nevěnuje školství natolik, kolik by měl a zastupitele 

Karlovarského kraje zhruba ze situací seznámil, zejména jak to cítí učitelé a seznámil je zároveň 

s poklesem žáků na středních školách. Dále seznámil s hospodařením ve školách a zároveň s rozpočtem 

škol, kterým disponují a zejména požádal, aby byly učitelům poskytnuty řádné podmínky pro výuku, ale  

i o řadné hodnocení. Dále zmínil osobní ohodnocení učitelů, které je nulové a za třicetiletou praxi se mu 

ještě nestalo to, že by nedostal osobní ohodnocení nebo dokonce méně než mu náleží. Mgr. Odlevák 

poděkoval za vystoupení a uvedl, že podporuje učitele v Karlovarském kraji z důvodu toho, že se jedná  

o velmi náročnou práci a učitelé nejsou dostatečně ohodnoceni a na základě této skutečnosti podal návrh 

na usnesení a to ve znění: Zastupitelstvo Karlovarského kraje ukládá Radě Karlovarského kraje, aby se 

zabývala platovou situací učitelů škol a školských zařízení, které zřizuje kraj. Ing. Horník poděkoval  

za vystoupení hosta a shrnul stručně situaci školství v Karlovarském kraji a podal návrh na usnesení  

ve znění: pověřuje Radu Karlovarského kraje, aby v rámci rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2015 

prověřila možnost příspěvku Karlovarského kraje na mzdy pracovníků ve školství včetně možných 

finančních prostředků na osobní ohodnocení a odměny těchto pracovníků. JUDr. Sloup uvedl, že je 

jednoduché říci rado sežeň peníze na mzdy učitelů a zdůraznil, že zákon určuje, jaká částka bude státem 

vyplacena na jednoho žáka vyučovaného těmito učiteli. Dále zmínil pokles žáků, ale počet tříd zůstává 

neustále konstantní, konstantní zůstává i počet učitelů v kraji. JUDr. Sloup zejména zdůraznil skutečnost, 

že nelze zdroje na hospodaření a zdroje na platy smísit dohromady, jedná se o samostatné položky  

a zejména uvedl, že by se nechal rád poučit v jakém kraji, platí jako firma učitele. Dále zmínil průměrnou 

mzdu učitelů v Karlovarském kraji. Ing. Valjentová uvedla, že učitelské povolání by potřebovalo větší 

prestiž a učitelé by měli mít opravdu odpovídající plat a v současné době nejsou finance ani na základní 

mzdy. Dále uvedla, že nikdo nepřišel s návrhem, co bude dál? A jedná se o celorepublikový problém. 

JUDr. Sloup požádal vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského 



Zápis ze 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.04.2014 

12.05.2014  Strana 45 (celkem 48) 

kraje, aby se vyjádřila k problematice školství v Karlovarském kraji. Ing. Trantinová uvedla, že jsou 

k dispozici aktuální údaje za I. čtvrtletí roku 2014, ale i aktuální údaje za rok 2013, dále uvedla, že existují 

veškeré údaje, co týče postavení v jednotlivých krajích a samozřejmě veškeré podklady může předložit. 

Dále seznámila zastupitele s poskytnutými financemi učitelům a zmínila i pokles žáků ve školách.  

P. Pánik se tázal na počet žáků na jednoho učitelů na sto žáků. Ing. Trantinová uvedla, že se jedná 

přibližně o poměr 1:10 a v porovnání s jinými kraji, nelze jednoduše říci, je to ovlivněno jednotlivými 

segmenty. P. Murčo stručně zhodnotil situaci ve školství v Karlovarském kraji a uvedl, že podpoří návrh  

Mgr. Odleváka. Mgr. Šindelář, LL.M., uvedl, že je mu bližší návrh Ing. Horníka. Dále proběhla diskuze na 

téma školství a financování školství v Karlovarském kraji. Do diskuze se přihlásil p. Pánik a zhodnotil 

diskuzi, která proběhla v sále, dále předložil dva návrhy. První by byl ve znění: přerušit jednání 

Zastupitelstva Karlovarského kraje do 20:00 hod. a druhý přerušit jednání Zastupitelstva Karlovarského 

kraje do 30.4.2014 od 9:00 hod. PaedDr. Novotný nesouhlasí s těmito návrhy. Dále proběhla diskuze na 

téma školství. Opakovaně p. Pánik požádal o hlasování o návrzích, které předložil.  

 

PaedDr. Novotný nechal o jednotlivých návrzích prostřednictvím návrhové komise hlasovat. 

 

Návrhová komise: navrhla hlasovat o návrhu p. Pánika 

- přerušit jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje do 30.4.2014 od 9:00 hod. 

 

hlasování: pro 16, proti 6, zdržel se 7 

nepřijato 

 

Návrhová komise: navrhla hlasovat o návrhu p. Pánika 

- přerušit jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje do 20:00 hod. 

 

hlasování: pro 12, proti 12, zdržel se 4 

nepřijato 

 

 

Návrhová komise: navrhla hlasovat o návrhu Ing. Horníka 

- pověřuje Radu Karlovarského kraje, aby v rámci rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2015 prověřila 

možnost příspěvku Karlovarského kraje na mzdy pracovníků ve školství včetně možných finančních 

prostředků na osobní ohodnocení a odměny těchto pracovníků 

 

hlasování: pro 27, proti 1, zdržel se 3 

přijato 
 

 

Návrhová komise: navrhla hlasovat o návrhu Mgr. Odleváka 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje ukládá Radě Karlovarského kraje, aby se zabývala platovou situací 

učitelů škol a školských zařízení, které zřizuje kraj 

 

hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 6 

přijato 
 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění se schválenými úpravami. 

 

hlasování: pro 20, proti 0, zdržel se 1 

(zmatečné hlasování) 
 

PaedDr. Novotný požádal Zastupitele Karlovarského kraje, aby opakovaně hlasovali bod č. 56)  

se schválenými úpravami.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění se schválenými úpravami 
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Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 119/04/14 
 

- bere na vědomí informaci o poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu na financování škol a školských 

zařízení v Karlovarském kraji za období od 1. ledna 2014 do 20. března 2014 

 

- ukládá Radě Karlovarského kraje, aby se zabývala platovou situací učitelů škol a školských zařízení, 

které zřizuje kraj 

 

- pověřuje Radu Karlovarského kraje, aby v rámci rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2015 prověřila 

možnost příspěvku Karlovarského kraje na mzdy pracovníků ve školství včetně možných finančních 

prostředků na osobní ohodnocení a odměny těchto pracovníků 

 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 
hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 
Přestávka od 18:37 do 18:46 hod. 

 
57. Finanční zajištění realizace projektu „Podpora uměleckého vzdělávání“ realizovaného 

příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 120/04/14 
 

- schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové 

organizaci Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary na předfinancování realizační fáze 

grantového projektu „Podpora uměleckého vzdělávání“ ve výši 213.000,-- Kč včetně uzavření smlouvy 

dle návrhu 

 

- ukládá odboru, školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci k podpisu hejtmanovi 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

  
hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0 

přijato 
 

 

58. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu "Výstavba kooperační sítě  

v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti 

podpory - AKONA" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 
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Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 121/04/14 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu "Výstavba 

kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české 

oblasti podpory - AKONA" příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb 

 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje příspěvkové organizaci Integrovaná 

střední škola Cheb na spolufinancování nezpůsobilých výdajů realizační fáze projektu "Výstavba 

kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení ekonomicko-technické úrovně v sasko-české 

oblasti podpory - AKONA" v rámci Cíle 3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika 

- Svobodný stát Sasko 2007 - 2013 ve výši 744.264,90 Kč včetně uzavření smlouvy dle návrhu 

 

- ukládá odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu předložit smlouvu k podpisu hejmanovi 

 

Termín kontroly: 04.09.2014 
 

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

 
hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 0 

přijato 

 

 
59. Informace o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje 

„Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách"  

 

Bod jednání uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení 

schválili.  

 

Návrhová komise: navrhla schválit usnesení v předloženém znění 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č. ZK 122/04/14 
 

- bere na vědomí informaci o ukončení realizace a závěrečném vyúčtování projektu Karlovarského kraje 

„Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách" 

 

Zodpovídá: Ing. Jana Trantinová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

 

hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 2 

přijato 

 
Bc. Čermák předložil návrh o znovu hlasování bodu č. 46), tak jak to umožňuje jednací řád 

Zastupitelstva Karlovarského kraje, zejména z důvodu toho, že se blokuje projekt záchranky, který 

nebude moci býti proplácen a zároveň požádal i o opakované hlasování bodu č. 26).  

 

Návrhová komise: navrhla schválit návrh Bc. Čermáka 

  

hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 2  

(zmatečné hlasování) 
 

PaedDr. Novotný požádal Zastupitele Karlovarského kraje, aby opakovaně hlasovali bod č. 46) jelikož 

místo bodu č. 26 se měl hlasovat bod č. 12.  

 
Návrhová komise: navrhla schválit návrh Bc. Čermáka 
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hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 1 

přijato 

 
60. Výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

kulturních památek a památkově hodnotných objektů v roce 2014 
 

Bod č. 60 uvedl hejtman PaedDr. Novotný. Mgr. Blažek uvedl, že v tomto bodu se mají schvalovat 

výjimky a požádal o vysvětlení. Ing. Valjentová uvedla, že se tak děje každoročně a seznámila 

zastupitele i s jinými případy, které se staly. Dále uvedl, že Kyselka si řádně zažádala o příspěvek  

a nezískala ho, ale rezerva se našla a Lázním Kyselka o.p.s. byla poskytnuta částka 500.000,-- Kč.  

PaedDr. Novotný uvedl, že v současné době není zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 

usnášeníschopné a z tohoto důvodu podle článku X, přerušuje zasedání dle odst. 2 jednacího řádu, je 

povinnost do 15 dnů pokračovat v jednání. Na základě této skutečnosti bude zvolen nový termín 

zasedání. 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

usnesením č.  
 

- schvaluje výjimky z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 

kulturních památek a památkově hodnotných objektů, pro žádosti uvedené v příloze č. 1, ke kterým nebyla 

doložena povinná příloha stanovená v čl. II odst. 3 písm. g) těchto pravidel, a to v tom smyslu, že dané 

žádosti budou přijaty, hodnoceny a žadatelům může být poskytnut příspěvek s tím, že chybějící přílohu - 

závazné stanovisko orgánu státní památkové péče - doloží nejpozději při podpisu smlouvy o poskytnutí 

příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

 

- schvaluje nevyhovět žádosti o výjimku z Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského 

kraje na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů, pro žádost uvedenou v příloze č. 2, 

která nebyla doručena na Krajský úřad Karlovarského kraje ve stanoveném termínu pro podávání žádostí 

uvedeném v čl. III. odst. 1 Pravidel, a to v tom smyslu, že daná žádost nebude přijata a hodnocena 

 

- ukládá odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu realizovat veškeré úkony 

související se schválením usnesení 

 

Termín kontroly: 19.06.2014 
 

Zodpovídá: Ing. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu 

 

 
Jednání bylo dne 24.4.2014 v 19:03 hod. přerušeno a svoláno Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

v náhradním termínu dne 5.5.2014, které ukončil hejtman PaedDr. Josef Novotný  

ve 15:28 hod.  

 

 

 

      PaedDr. Josef Novotný v. r.                               JUDr. Václav Sloup v. r. 

                    hejtman                             ověřovatel  

          Karlovarského kraje 

 

 

 

 JUDr. Martin Havel v. r. 

                                       ověřovatel 
  


