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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

z ustavujícího jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskutečnilo 
dne 22.11.2016 v době od 11:03 do 12:47 hodin v zastupitelském sále budovy 
Krajského úřadu Karlovarského kraje



Přítomno:	……………………………	45 členů zastupitelstva		
Přizvaní:               ……………………………	ředitelka krajského úřadu
	vedoucí odborů krajského úřadu
Zapisovatelka:	       ……………………………		Petra Palusková

          usnesení č. 


A.
Předání osvědčení zastupitelům kraje a složení slibu




1.
Schválení programu zasedání
ZK 527/11/16
2.
Volba ověřovatelů zápisu

3.
Volba návrhové komise

4.
Jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 528/11/16
5.
Schválení způsobu volby
ZK 529/11/16
6.
Volba hejtmana/hejtmanky Karlovarského kraje
ZK 530/11/16
7.
Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje a stanovení dne, od kterého budou členové zastupitelstva uvolněni včetně schválení zásad 
pro poskytování cestovních náhrad zastupitelů
ZK 531/11/16
8.
Volba náměstků, uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 
ZK 53211/16
9.
Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 533/11/16
10.
Zřízení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 
ZK 534/11/16
11.
Volba předsedů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 535/11/16
12.
Volba členů finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
ZK 536/11/16
13.
Schválení jednacího řádu výborů
ZK 537/11/16
14.
Odvolání a volba členů Výboru Regionální Rady
ZK 538/11/16







 Mgr. Jana Vildumetzová v. r. 			        Mgr. Dalibor Blažek v. r. hejtmanka                  			           náměstek hejtmanky 
              Karlovarského kraje       

A. Předání osvědčení zastupitelům kraje a složení slibu

Předsedající konstatovala, že všech 45 přítomných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje složilo slib předepsaný zákonem.


1. Schválení programu zasedání

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 527/11/16

- souhlasí s navrženými změnami v programu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo upravený program jednání.

	Schválení programu zasedání 

Volba ověřovatelů zápisu
Volba návrhové komise
	Jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje

Schválení způsobu volby
Volba hejtmana/hejtmanky Karlovarského kraje
	Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje a stanovení dne, 
od kterého budou členové zastupitelstva uvolněni včetně schválení zásad pro poskytování cestovních náhrad zastupitelů
	Volba náměstků, uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 
Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje
	Zřízení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 
	Volba předsedů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje 
Volba členů finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
	Schválení jednacího řádu výborů
	Odvolání a volba členů Výborů Regionální Rady

Hlasování

2. Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto ověřovatele zápisu:

- Renatu Oulehlovou
- Patrika Pizingera

Hlasování

3. Volba návrhové komise

Zastupitelstvo Karlovarského kraje zvolilo tyto členy návrhové komise:

- Ing. Evu Valjentovou
- PhDr. Zdeňka Soukupa
- Mgr. Bc. Hanu Žákovou

Hlasování




4. Jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 528/11/16

- souhlasí s tím, že se jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje bude řídit stávajícím platným jednacím řádem zastupitelstva č. PZ 01/2010 schváleného usnesením č. ZK 309/12/10 ze dne 9.12.2010

- schvaluje následující změny jednacího řádu, které jsou platné a účinné okamžikem schválení: 
1. V čl. XV odstavci 2 se číslo 5 nahrazuje číslem 3

Hlasování

5. Schválení způsobu volby

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 529/11/16

- schvaluje způsob volby hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů rady aklamací, přičemž o pořadí předkládaných návrhů volby hejtmana, náměstků a ostatních členů rady se rozhoduje v závislosti na počtu dosažených mandátů navrhující strany či hnutí v zastupitelstvu a v případě shodného počtu mandátů 
dále podle abecedy

Hlasování

6. Volba hejtmana/hejtmanky Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 530/11/16

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

- volí Mgr. Janu Vildumetzovou hejtmankou Karlovarského kraje

Hlasování


7. Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje a stanovení dne, 
od kterého budou členové zastupitelstva uvolněni včetně schválení zásad pro poskytování cestovních náhrad zastupitelů 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 531/11/16

A)

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

- stanovuje 9 uvolněných členů rady a níže uvedené funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni dnem 22.11.2016 

1.	funkce hejtmanky, která plní úkoly ze zákona o krajích a dále zejména úkoly v oblasti finanční, investic, vnitřních záležitostí, legislativy, krizového řízení a vnějších vztahů


2.	funkce náměstka hejtmanky, který zastupuje hejtmanku v době nepřítomnosti nebo v době, 
kdy hejtmanka nevykonává funkci, a který plní úkoly zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

3.	funkce náměstka hejtmanky, který plní úkoly zejména v oblasti sociálních věcí a bezpečnosti 
a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

4.	funkce náměstkyně hejtmanky, která 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

5.	funkce náměstka hejtmanky, který plní úkoly zejména v oblasti správy majetku

6.	člen rady, který plní úkoly zejména v oblasti životního prostředí, zemědělství a energetiky

7.	člen rady, který plní úkoly zejména v oblasti zdravotnictví a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným 
a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

8.	člen rady, 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

9.	člen rady, který plní úkoly zejména v oblasti regionálního rozvoje, projektového řízení 
a informatiky a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- stanovuje 1 člena zastupitelstva, který bude uvolněn dnem 22.11.2016 pro výkon funkce a plnění úkolů v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO

B)
- schvaluje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje ve znění předpisu Zastupitelstva kraje č. PZ 02/2012 schváleným usnesením č. ZK 340/11/12 ze dne 23.11.2012, s připomínkou uvedenou v zápise

Zodpovídá:
Ing. Martina Jánská, vedoucí odboru finančního

Hlasování

8. Volba náměstků, uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 532/11/16

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

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


- volí Mgr. Petra Kubise uvolněným náměstkem hejtmanky, který plní zejména úkoly v oblasti sociálních věcí a bezpečnosti a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám 
pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Mgr. Danielu Seifertovou uvolněnou náměstkyní hejtmanky, která plní 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

- volí Mgr. Dalibora Blažka uvolněným náměstkem hejtmanky, který plní zejména úkoly v oblasti správy majetku

- volí Ing. Karla Jakobce uvolněným členem rady, který plní zejména úkoly v oblasti v oblasti životního prostředí, zemědělství a energetiky

- volí Ing. Jana Bureše uvolněným členem rady, který plní zejména úkoly v oblasti zdravotnictví 
a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Ing. Jaroslava Bradáče uvolněným členem rady, který plní zejména úkoly 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. Josefa Janů uvolněným členem rady, který plní zejména úkoly v oblasti regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje

- volí Ing. arch. Vojtěcha Frantu uvolněným člena zastupitelstva, který plní zejména úkoly v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO

Hlasování


9. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 533/11/16

- schvaluje v souladu s platnou legislativní úpravou odměňování neuvolněných členů zastupitelstva takto:

Výše měsíční odměny = součet odměn za jednotlivé vykonávané funkce, a to v maximální výši 
dle přílohy č. 2 nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
v platném znění (v případě zákonné změny maximálních částek bude odměna automaticky upravena 
bez dalšího usnesení). Pokud je člen rady současně i náměstkem hejtmana, do součtu se nezapočítává odměna za funkci člena rady. Odměna bude vyplácena měsíčně ode dne složení slibu člena zastupitelstva.

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

Hlasování

10. Zřízení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 534/11/16

podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků

- zřizuje po dobu svého volebního období tyto výbory a stanoví počet členů včetně předsedy:
1.	Výbor finanční – 11 členů
2.	Výbor kontrolní – 11 členů
3.	Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – 11 členů
4.	Výbor pro národnostní menšiny – 19 členů
5.	Výbor pro zdravotnictví – 11 členů
6.	Výbor pro regionální rozvoj – 11 členů
7.	Výbor pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku – 11 členů

Hlasování

11. Volba předsedů výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 535/11/16

- volí v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších změn a doplňků, předsedy výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

-	předsedou finančního výboru Ing. Evu Valjentovou 
-	předsedou kontrolního výboru JUDr. Václava Sloupa
-	předsedkyni výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Bc. Hanu Žákovou
-	předsedkyni výboru pro národnostní menšiny Mgr. Bc. Helenu Hejnovou 
-	předsedkyní výboru pro zdravotnictví MUDr. Věru Procházkovou 
-	předsedu výboru pro regionální rozvoj Patrika Pizingera
-	předsedu výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku 
Ing. Romana Procházku

Hlasování


12. Volba členů finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 536/11/16

- volí tyto členy finančního výboru: Bc. Tomáš Trtek (hnutí ANO), Ivana Kowaliková (hnutí ANO), 
Jan Praveček (hnutí ANO), Gabriela Dostálová (hnutí ANO), Ing. Josef Hora (HNHRM), 
Ing. Miloslav Vrána (Piráti), Tomáš Šmat (SPD-SPO), Ivan Vrzal (ODS), Oľga Haláková (STAN), 
Hana Hozmanová (ČSSD)

- volí tyto členy kontrolního výboru: Mgr. Bc. Helena Hejnová (hnutí ANO), Bc. Monika Hurtová 
(hnutí ANO), Ing. Jan Vrba (hnutí ANO), Ing. Lenka Straková (HNHRM), Mgr. Jindřich Čermák (Piráti), JUDr. Josef Kvasnička (SPD-SPO), Věra Maříková (SPD-SPO), Ing. Jiří Chval (ODS), 
Ing. Petr Kulhánek (STAN), JUDr. Martin Havel (ČSSD)

Hlasování


13. Schválení jednacího řádu výborů

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 537/11/16

- souhlasí s tím, že se jednání výborů Karlovarského kraje bude řídit stávajícím platným jednacím řádem zastupitelstva č. PZ 01/2016 schváleného usnesením č. ZK 45/01/16 ze dne 21.1.2016

Hlasování
14. Odvolání a volba členů Výboru Regionální Rady 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č. ZK 538/11/16

- odvolává tyto zástupce ve Výboru Regionální Rady za Karlovarský kraj: Mgr. Dalibor Blažek, 
Bc. Pavel Čekan, Ing. Jan Horník, Josef Murčo, Ing. Petr Navrátil, MUDr. Jan Svoboda, 
Ing. Tomáš Svoboda, Mgr. Petr Zahradníček

- volí tyto zástupce do Výboru Regionální Rady: Mgr. Dalibor Blažek (HNHRM), 
Bc. Pavel Čekan (ČSSD), Ing. Jan Horník (STAN), Ing. Josef Janů (Piráti), Karla Maříková (SPD-SPO), Ing. Pavel Hojda (KSČM), Ing. Roman Procházka (ANO), PhDr. Zdeněk Soukup (ANO)

Hlasování

