KARLOVARSKÝ KRAJ
HEJTMAN KRAJE

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (označeno „xxxxxxxxx“).
č. j. KK/1531/VZ/22

Program
87. zasedání Rady Karlovarského kraje, které se uskuteční
dne 27. června 2022 od 9:00 hodin
v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88,
zasedací místnost č. 424 A, 4. podlaží
Návrh programu:
A. Volba ověřovatelů zápisu
B. Schválení programu jednání
Výkon působnosti valné hromady
1. Výkon působnosti jediného společníka společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. – schválení
řádné účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2021
Ing. Petr Kulhánek
2. Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 27.06.2022
3. Rozpočtové změny
4. Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU
od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi
Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s.
5. Rozšíření bankovních služeb o služby Raiffeisenbank a.s. a ukončení spolupráce
s Českou spořitelnou, a.s.
6. Poskytnutí příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Gymnázium Ostrov, p. o.,
na dofinancování akce "Revitalizace tělocvičny Gymnázia Ostrov"
7. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Zařízení následné rehabilitační
a hospicové péče, p. o., na akci "90 let zdravotní péče v Nejdku"
8. Poskytnutí neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov, p. o., na pořízení vybavení do nově zrekonstruovaných
ubytovacích prostor v domově mládeže
9. Poskytnutí
neinvestičního
příspěvku
příspěvkové
organizaci
Muzeum
Karlovy Vary, p. o. KK, na vydání publikace o porcelánu k 100. výročí Střední
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech
10. Schválení použití fondu investic příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, p. o., na pořízení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému
- "vůz RV"
11. Informace o doručení Výzvy č. 1/22-06-13253-001 k vrácení dotace nebo její části
k projektu "Inovace ve výuce 2", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013253, příjemce
dotace Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary,
příspěvková organizace
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12. Navýšení příspěvku do fondu investic příspěvkové organizaci Domov pro seniory
"SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, p. o., na dofinancování akce "Rekonstrukce vnitřních rozvodů
- elektřiny, vody a odpadů včetně rekonstrukce WC a koupelen v administrativní budově
objektu"
13. Žádost o individuální dotaci města Nejdek na nákup rentgenového přístroje pro polikliniku
v Nejdku
14. Žádost o individuální dotaci Horské služby ČR, o.p.s., pro oblast Krušné hory v regionu
Karlovarského kraje na obnovu a doplnění zdravotnického materiálu
15. Žádost o individuální dotaci organizace Léčebné lázně Lázně Kynžvart na druhou část
projektu Objektivizace efektu lázeňské léčby v Lázních Kynžvart
16. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným AKVER s.r.o.
17. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným xxx
18. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným xxx
19. Upuštění od vymáhání pohledávky za povinným ZAHUSTEL, s.r.o. (dříve: High Motion
trade s.r.o.)
20. Projednání a schválení Realizačního plánu Analýzy stavu drogové scény a závislostního
chování v Karlovarském kraji v roce 2021 na období 2022 - 2024
21. Memorandum o partnerství a spolupráci Karlovarského kraje a Fakulty sociálně ekonomické
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
22. Poskytnutí finančního daru spolku D-team, z.s., na podporu pořádání akce Mistrovství ČR
družstev v tanečním sportu
23. Poskytnutí finančního daru společnosti STUDIO NAJBRT, s.r.o.
24. Smlouva o reklamě uzavřená mezi Karlovarským krajem a společností Jan Becher
- Karlovarská Becherovka, a.s.
25. Změny ve složení členů Komisí Rady Karlovarského kraje
Mgr. Dalibor Blažek
26. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji - Kotlíková dotace III“ - změna zdroje vytápění v projektu číslo 3_01_1474
27. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji - Kotlíková dotace III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční
dotace s evidenčním číslem KK03090/2021
28. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji - Kotlíková dotace III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční
dotace s evidenčním číslem KK03087/2021
29. Projekt “Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji - dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III“ - dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí účelové investiční dotace s evidenčním číslem KK00405/2021
30. Projekt "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském
kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III", 1. průběžná výzva projektu
- schválení XXXIV části dílčích projektů do zásobníku
31. „Zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby Výstavba budovy Střední
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace“
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
32. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských
sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 1
33. Zřízení služebností na základě žádostí třetích osob v souvislosti s ukládáním inženýrských
sítí do silničních pozemků v majetku Karlovarského kraje - 2
34. Likvidace movitého majetku Karlovarského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkovým
organizacím
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35. Záměr kraje směnit pozemek p.p.č. 1794/30 v k.ú. Skalná v majetku Karlovarského kraje
s pozemky p.p.č. 2270/1, 2270/2, 2270/3 a 2270/4 v k.ú. Skalná v majetku společnosti
Sedlecký kaolin a. s. a bezúplatné nabytí stavby přeložky silnice č. III/2136 včetně všech
součástí a příslušenství z vlastnictví společnosti Sedlecký kaolin a. s., do vlastnictví
Karlovarského kraje
36. Záměr kraje prodat hmotné nemovité věci - pozemek p.č. st. 3102, jehož součástí je stavba
s č.p. 626, v k.ú. a obci Sokolov
37. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a Úšovice
z majetku Karlovarského kraje do majetku města Mariánské Lázně a bezúplatné nabytí
pozemků v k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní a Úšovice z majetku města Mariánské
Lázně do majetku Karlovarského kraje
38. Záměr kraje bezúplatně převést pozemky v k.ú. Podhradí u Aše z majetku Karlovarského
kraje do majetku obce Podhradí a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Podhradí u Aše
z majetku obce Podhradí do majetku Karlovarského kraje
39. Zrušení usnesení č. RK 57/01/17 ze dne 23.01.2017 - úplatné nabytí nemovitých věcí
z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – části pozemků p.p.č. 19/1,
19/3, 19/4, 34/1, 227/2, 261/1 a 261/2 v k.ú. Lesík
40. Zrušení usnesení č. RK 1073/09/18 ze dne 10.09.2018 - úplatné nabytí nemovité věci
z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 80/2
v k.ú. Bernov
41. Zrušení části usnesení č. RK 843/08/20 ze dne 11.08.2020 - schválení záměrů budoucích
bezúplatných převodů nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města
Nové Sedlo, města Kraslice, města Aš a města Cheb - pozemky v k.ú. Nové Sedlo u Lokte,
Zelená Hora u Kraslic, Nebesa, Tůně a Podhoří u Chebu
42. Souhlas s pokácením 4 ks dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 2406/2 a 2406/3
v k.ú. Nejdek
43. Upuštění od vymáhání bezdůvodného obohacení a záměr kraje prodat nemovitou věc
z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby – část pozemku p.p.č. 1397
v k.ú. Krásná Lípa u Šindelové
44. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti - umístění a provozování stavby zařízení
distribuční soustavy na pozemku parc. č. st. 10/1 v k.ú. Dolní Dvory, mezi Karlovarským
krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností SUPTel a.s.
45. Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p.p.č. 2192, silnice č. III/21418, most
ev. č. 21418-1 v k.ú. Dolní Žandov, ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit
s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., ve prospěch Karlovarského kraje – Krajské
správy a údržby silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
46. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést
stavbu zařízení distribuční soustavy - kabel VN na pozemku parc. č. 3258/3 v k.ú. Sokolov,
mezi Karlovarským krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností
MONTPROJEKT, a.s.
47. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
- zemního vedení kanalizační přípojky na pozemcích p.č. 903/1 a 768 v k.ú. Karlovy Vary,
mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary
48. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - teplovodní přípojka
na pozemcích parc. č. 171/2, 171/3 a 171/15 v k.ú. Cheb, mezi Karlovarským krajem
zastoupeným Gymnáziem Cheb, příspěvková organizace, a společností TEREA Cheb s.r.o.
49. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - zemního
vedení horkovodu na pozemku p.č. 902 v k.ú. Karlovy Vary
50. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví obce Milhostov do vlastnictví
Karlovarského kraje – pozemky p.č. 86/10, p.č. 86/12 a p.č. 90/7 v k.ú. Milhostov
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Mgr. Jindřich Čermák
51. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu
52. Programové a individuální dotace v oblasti sportu – změny účelu dotace
53. Projekt „Aktivní škola 3“ Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské
Karlovy Vary, příspěvková organizace
54. Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zabezpečení vstupů budov
Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace, 2. část
Oľga Haláková
55. Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - oblast kultury a památkové péče
56. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných
objektů a movitých věcí v roce 2022 městu Bečov nad Teplou
57. Žádost příspěvkové organizace Krajská knihovna Karlovy Vary o prominutí odvodu
do rozpočtu Karlovarského kraje
Mgr. Robert Pisár
58. Senior Pas 2022 - uzavření licenční smlouvy
59. Roční zpráva za rok 2021 o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením na období 2021-2026
60. Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti
seniorů pro rok 2022
61. Odměna k životnímu jubileu panu Danielovi Lindenbergovi, řediteli příspěvkové organizace
Domov „Pata“, příspěvková organizace
Ing. Jan Bureš, DBA
62. 4. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2022“ s účinností od 01.07.2022
63. Dodatek č. 2 ke smlouvě ev. č. KK03727/2021 o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu
Karlovarského kraje s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.
64. Žádost společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., o snížení jednorázové finanční náhrady
za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Loket, ulice Tovární – vodovod
a tlaková splašková kanalizace“ v silničních pozemcích a v mostním objektu v majetku
Karlovarského kraje
65. Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově
66. Rozšíření způsobu oceňování věcných břemen – služebností, zřizovaných při ukládání
inženýrských sítí do silničních pozemků silnic II. a III. třídy Karlovarského kraje
67. Různé

Ing. Karel Jakobec, v z.
hejtmana
Karlovarského kraje
21. června 2022
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