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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



USNESENÍ

ze 2. jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 26.2.2015 (09:10 – 09:24 hod.), 9.3.2015 (09:05 – 11:06 hod.) (mimo řádný termín)
v jednacím sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje



26. února 2015
Přítomno:    		 ……………………………  	 43 členů zastupitelstva
Omluveni:                   ……………………………	PhDr. Kalaš, MUDr. Vastl 
Přizvaní:     		 ……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	 vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka: 	……………………………	 Bc. Martina Koudelná

9. března 2015
Přítomno:    		……………………………  	 43 členů zastupitelstva
Omluveni:                  ……………………………	Mgr. Borka, PaedDr. Novotný
Přizvaní:     		……………………………   	 Ing. Rokůsek, ředitel krajského úřadu 
					    	        	 vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:		……………………………	 Bc. Martina Koudelná	

          usnesení č. 


A.
Volba návrhové komise

B.
Volba ověřovatelů zápisu

C.
Schválení programu jednání




1.
Volba hejtmana a členů rady kraje
ZK 62/03/15
2.
Odvolání členů Rady Karlovarského kraje
ZK 63/03/15
3.
Zrušení a změna funkcí členů Rady Karlovarského kraje a členů Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 64/03/15
4.
Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů Rady Karlovarského kraje jakož i funkcí, pro které budou členové rady uvolněni, a od kterého dne
ZK 65/03/15
5.
Volba hejtmana Karlovarského kraje
ZK 66/03/15
6.
Volba náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro zastupování hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci a volba náměstků, uvolněných a neuvolněných členů Rady Karlovarského kraje
ZK 67/03/15
7.
Volba výboru Regionální rady regionu soudržnosti
ZK 68/03/15
8.
Odvolání předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje



ZK 69/03/15
9.
Zrušení a zřízení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 70/03/15
10.
Volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 71/03/15

















         JUDr. Martin Havel v. r.        	                 	           Jakub Pánik v. r. 
		hejtman                  				          náměstek hejtmana	
            Karlovarského kraje       	






























A. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Petra Navrátila
- Mgr. Mariana Odleváka
- JUDr. Václava Sloupa

Hlasování

B. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Jakuba Pánika
- Bohuslavu Hajskou

Hlasování


C. Schválení programu jednání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo navržený program jednání s následujícími změnami 
a doplněními:

Rozšíření programu o:

bod č. 2	Odvolání členů Rady Karlovarského kraje

bod č. 3             Zrušení a změna funkcí členů Rady Karlovarského kraje a členů Zastupitelstva Karlovarského kraje

bod č. 4                    Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů Rady Karlovarského kraje jakož 
i funkcí, pro které budou členové rady uvolněni, a od kterého dne

bod č. 5                  Volba hejtmana Karlovarského kraje

bod č. 6	Volba náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro zastupování hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci a volba náměstků, uvolněných a neuvolněných členů Rady Karlovarského kraje

bod č. 7                  Volba výboru Regionální rady regionu soudržnosti

bod č. 8                  Odvolání předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

bod č. 9                  Zrušení a zřízení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

bod č. 10                Volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje



	Hlasování

Hlasování

1. Volba hejtmana a členů rady kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 62/03/15

- doporučuje Radě Karlovarského kraje, aby neprováděla žádné personální změny nebo doplnění 
v orgánech společností s majetkovou účastí Karlovarského kraje do 9.3.2015

Hlasování

- schvaluje návrh na přerušení Zastupitelstva Karlovarského kraje do 9.3.2015 do 9:00 hod.


Hlasování

2. Odvolání členů Rady Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 63/03/15

Zastupitelstvo Karlovarského kraje podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 9.3.2015

- odvolává Ing. Evu Valjentovou z funkce náměstkyně hejtmana, která plní úkoly zejména v oblasti ekonomiky a vnitřních záležitostí a současně zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman podle zákona o krajích nevykonává tuto funkci

- odvolává PhDr. Olega Kalaše z funkce člena rady plnícího zejména úkoly v oblasti kultury a památkové péče a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- odvolává Bohuslavu Hajskou z funkce členky rady, která plní zejména úkoly v oblasti správy majetku

- odvolává Ing. Václava Jakubíka z funkce člena rady plnícího zejména úkoly v oblasti životního prostředí a zemědělství


Hlasování

3. Zrušení a změna funkcí členů Rady Karlovarského kraje a členů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 64/03/15

Zastupitelstvo Karlovarského kraje podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 9.3.2015

- ruší 
- funkci hejtmana, který plní úkoly ze zákona o krajích a dále zejména úkoly v oblasti krizového řízení 
a vnějších vztahů
- funkci náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci, a který plní úkoly zejména v oblasti ekonomiky a vnitřních záležitostí
- funkci náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti dopravy, silničního hospodářství 
a regionálního rozvoje a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje 
- funkci náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy 
a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
- funkci náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti investic a grantových schémat, projektového řízení a informatiky KK a legislativy
- funkci člena rady, který plní úkoly zejména v oblasti správy majetku
- funkci člena rady, který plní úkoly zejména v oblasti kultury a památkové péče a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
- funkci člena rady, který plní úkoly zejména v oblasti životního prostředí a zemědělství
- funkci člena zastupitelstva, který je uvolněn pro výkon funkce a plnění úkolů v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a vnějších vztahů

- mění 
- funkci náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 
a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje, na funkci náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti sociálních věcí 
a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje


	Hlasování

4. Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných členů Rady Karlovarského kraje jakož i funkcí, 
pro které budou členové rady uvolněni, a od kterého dne

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 65/03/15

Zastupitelstvo Karlovarského kraje podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 09.03.2015

- stanovuje 3 uvolněné členy Rady Karlovarského kraje a níže uvedené funkce, pro které budou členové Zastupitelstva Karlovarského kraje uvolněni 
- funkce hejtmana, který plní úkoly ze zákona o krajích a dále zejména plní úkoly v oblastech: investic 
a grantových schémat, regionálního rozvoje, vnějších vztahů, legislativní a právní, bezpečnosti 
a krizového řízení a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
- funkce náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci, a který plní úkoly zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství a zdravotnictví 
a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
- funkce člena Rady Karlovarského kraje, který plní úkoly zejména v oblasti školství, mládeže 
a tělovýchovy a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast 
v rámci řídících kompetencí rady kraje

- bere na vědomí, že uvolněný člen Rady Karlovarského kraje vykonávající funkci náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti sociálních věcí a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje, 
- byl ustanoven dne 23.11.2012 usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 340/11/12, 
- že do jeho funkce byl dne 23.11.2012 usnesením č. ZK 342/11/12 zvolen Bc. Miloslav Čermák

- stanovuje 5 neuvolněných členů Rady Karlovarského kraje a jejich níže uvedené funkce: 
- funkce neuvolněného náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti ekonomiky, projektového řízení a informatiky 
- funkce neuvolněného člena Rady Karlovarského kraje, který plní úkoly zejména v oblasti vnitřních záležitostí a koordinace destinačního managementu
- funkci neuvolněného náměstka hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám 
pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
- funkce neuvolněného člena Rady Karlovarského kraje, který plní úkoly zejména v oblasti životního prostředí a zemědělství a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám 
pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje
- funkce neuvolněného náměstka hejtmana plnící úkoly zejména v oblasti správy majetku


Hlasování

5. Volba hejtmana Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 66/03/15

Hlasování o usnesení k bodu Volba hejtmana Karlovarského kraje v souladu s článkem XIV. Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje bude provedeno tajně.

Hlasování

Zastupitelstvo Karlovarského kraje podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků

- volí dnem 9.3.2015 JUDr. Martina Havla hejtmanem Karlovarského kraje


Hlasování

6. Volba náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro zastupování hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci a volba náměstků, uvolněných 
a neuvolněných členů Rady Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 67/03/15

Hlasování o usnesení k bodu Volba náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro zastupování hejtmana 
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci, volba náměstků, uvolněných 
a neuvolněných členů Rady Karlovarského kraje v souladu s článkem XIV. Jednacího řádu Zastupitelstva Karlovarského kraje bude provedeno tajně.

Hlasování

Zastupitelstvo Karlovarského kraje podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 9.3.2015

- volí Jakuba Pánika,  náměstkem hejtmana a současně, v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jej určuje k zastupování hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci. Tento náměstek plní úkoly zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství a zdravotnictví a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje.

- volí Ing. Edmunda Janische uvolněným členem Rady Karlovarského kraje, který plní úkoly zejména 
v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje 

- volí Ing. Jiřího Červenku neuvolněným náměstkem hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti ekonomiky, projektového řízení a informatiky 

- volí Mgr. Petra Šindeláře, LL.M., neuvolněným členem Rady Karlovarského kraje, který plní úkoly zejména v oblasti vnitřních záležitostí a koordinace destinačního managementu

- volí Mgr. Petra Zahradníčka neuvolněným náměstkem hejtmana, který plní úkoly zejména v oblasti kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným 
a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Ing. Josefa Horu neuvolněným členem Rady Karlovarského kraje, který plní úkoly zejména v oblasti životního prostředí a zemědělství a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Mgr. Dalibora Blažka neuvolněným náměstkem hejtmana plnící úkoly zejména v oblasti správy majetku

Hlasování


7. Volba výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 68/03/15

Zastupitelstvo Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a ustanovením § 16d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., 
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších změn a doplňků dnem, 09.03.2015

- bere na vědomí rezignaci Ing. Evy Valjentové a Ing. Václava Jakubíka na členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem v Ústí nad Labem

- volí Mgr. Petra Zahradníčka a Ing. Jiřího Červenku jako členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem v Ústí nad Labem


Hlasování

8. Odvolání předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 69/03/15

Zastupitelstvo Karlovarského kraje podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 09.03.2015

- odvolává předsedy a členy výborů:

1) FINANČNÍ VÝBOR 
předseda:	Hana Hozmanová
členové:	Ing. Petr Beránek
		Bc. Vlasta Kaiserová
		Ing. Josef Kubičko
		Petr Martínek
		Květoslava Šafnerová
		Ing. Michal Toufar
		Ing. Richard Ullisch
		Mgr. Jana Vildumetzová

2) KONTROLNÍ VÝBOR 
předseda:	Mgr. Petr Šindelář LL.M.
členové:	Štěpán Cingroš
		Naděžda Martáková
		František Nečekal st.
		Dana Nováková
		Jaroslav Smetka
		Ing. Lenka Straková
		Dr. Jan Votruba
		Jaroslav Zelenka
                                  
3) VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
předseda:	Ing. Tomáš Svoboda 
členové:	Ing. Stanislav Dušek
		Petr Hanzalius
		Mgr. Vladimír Hartmann
		Mgr. Hana Janischová
		Mgr. Radek Karchňák
		Ing. František Macháň
		doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
		Mgr. Ladislav Sedláček

4) VÝBOR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
předseda:	Bc. Pavel Čekan
členové:	Ing. Miroslav Balatka
		Vlastimil Balcar
		Ing. Martin Kroupa
		Ing. Alexander Martinec
		Bc. Josef Pojar
		Petr Schaller
		Ing. Eliška Stráská
		Michal Vávra

5) VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI 
předseda:	Jakub Pánik    
členové: 	Zdeňka Braunová
		Dana Janurová
		Petr Končel
		Jana Kumberová, DiS.
		Ing. Lukáš Siřínek
		Jana Strnadová
		MUDr. Jan Svoboda
		MUDr. Oldřich Vastl

6) VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KARLOVARSKÉHO KRAJE
předseda:	František Jurčák         
členové:	Anna Bozděchová
		Ing. Stanislav Dušek
		Jaromír Kuttner
		Jakub Pánik
		Ing. Vojta Plachý
		Ing. Vojtěch Seidl
		Ingeborg Štiková
		Mgr. Petr Zahradníček

7) VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
předseda:         Mgr. Jiří Holan
členové: 	Lukáš Červený
		Bc. Jaromíra Fajtová
		Krista Hrubá
		Mariya Cherevko
		Attila Logodi
		Jaroslav Moravec
		Ing. Le Anh Phong
		Alexej Ružejnikov
		Alžběta Schmiedová
		Stanislav Strmeň
		Ing. Peter Surňák
		Jan Toth
		Alexander Vagin
		Emil Voráč


Hlasování

9. Zrušení a zřízení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 70/03/15

Zastupitelstvo Karlovarského kraje podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 09.03.2015.

- zrušuje 
- Výbor pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Karlovarského kraje
- Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje Zastupitelstva Karlovarského kraje

- zřizuje 
- Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje
- Výbor pro sociální věci Zastupitelstva Karlovarského kraje
- Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku Zastupitelstva Karlovarského kraje


Hlasování

10. Volba předsedů a členů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 71/03/15

Zastupitelstvo Karlovarského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších změn a doplňků, dnem 09.03.2015

- volí předsedy a členy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

1) FINANČNÍ VÝBOR 
předseda:	- Hana Hozmanová
členové:	- Ing. Richard Ullisch
		- Bc. Vlasta Kaiserová
		- Ing. Eva Valjentová
		- Květoslava Šafnerová
		- Mgr. Jana Vildumetzová
		- Ing. Petr Beránek
		- Patrik Pizinger
		- Ing. Michal Toufar

2) KONTROLNÍ VÝBOR 
předseda:	- JUDr. Václav Sloup
členové:	- Štěpán Cingroš
		- František Nečekal st.
		- Jaroslav Smetka
		- Ing. Petr Kulhánek
		- Ing. Petr Čavojský
		- Naděžda Martáková
		- Ing. Lenka Straková
		- Jan Votruba
                                 
3) VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 
předseda:	- Ing. Tomáš Svoboda
členové:	- Mgr. Vladimír Hartmann
		- Mgr. Radek Karchňák
		- Bohuslava Hajská
		- Ing. František Macháň
		- Mgr. Ladislav Sedláček
		- doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
		- Mgr. Dalibor Blažek
		- Mgr. Hana Janischová

4) VÝBOR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
předseda:	- Bc. Pavel Čekan
členové:	- Ing. Martin Kroupa
		- Bc. Josef Pojar
		- Ladislav Zíma
		- Ing. Eliška Stráská
		- Vlastimil Balcar
		- Ing. Miroslav Balatka
		- Ing. Josef Hora
		- Petr Schaller

5) VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ  
předseda:	- MUDr. Oldřich Vastl
členové: 	- Ing. Petr Navrátil
		- Zdeňka Braunová
		- Ing. Lukáš Siřínek
		- Věra Bartůňková
		- Jana Kumberová, DiS.
		- MUDr. Jan Svoboda
		- Petr Končel

6) VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI 
předseda:	- Ing. Petr Navrátil   
členové: 	- Mgr. Jiří Hrubý
		- Dana Janurová
		- Jana Strnadová
		- Jiří Chval
		- Jitka Pokorná
		- Ing. Pavel Bráborec
				
7) VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KARLOVARSKÉHO KRAJE A PRO LIKVIDACI NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
předseda:	- Luboš Pokorný     
členové:	- Jakub Pánik
		- Jaromír Kuttner
		- Anna Bozděchová
		- František Jurčák
		- Ing. Stanislav Dušek
		- Ingeborg Štiková
		- Ing. Vojta Plachý
		- Mgr. Petr Zahradníček

8) VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
předseda:          - Mgr. Jiří Holan
členové: 	- Lukáš Červený
		- Alžběta Schmiedová
		- Bc. Jaromíra Fajtová
		- Jan Toth
		- Jaroslav Moravec
		- Stanislav Strmeň

		- Mariya Cherevko
		- Krista Hrubá
		- Attila Logodi
		- Ing. Le Anh Phong
		- Ing. Peter Surňák
		- Alexej Ružejnikov
		- Alexander Vagin
		- Emil Voráč


Hlasování


